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Húsvét vigíliáján mindig
mélyen megérint, hogy
három szimbólum egy-
szerre kap szerepet a li-

turgiában: a tűz, a víz és – a tömjén
formájában – a levegő, azaz a három
ősanyag, amelyek nélkül nem lenne
lét. A hétköznapi életben a tűz és a
víz mintha kioltanák egymást, és mi
mégis együtt ünnepeljük ezeket a
valóságokat. 

Tüzet szentelünk és meggyújtjuk
a húsvéti gyertyát. Újra meg újra
énekli a liturgiát vezető: „Krisztus vi-
lágossága”, és a nép válaszol: „Isten-
nek legyen hála.” Korunk szenved a
világosság, az igazi tájékozódási
pont hiányától; szenved, mert ideoló-
giák után szaladgál, melyek folyton
cserélődnek, így hát nem érzi bizton-
ságban magát. Krisztus a világ vilá-
gossága, a Feltámadott beragyogja az
egész életet. Az ószövetségi zsoltáros
szépen fogalmazza meg ezt: „A halál
sötét völgyében sem félek, mert ott
vagy vélem, biztonságot ad vessződ
és pásztorbotod” (Zsolt 23,4).

A víz a keresztségi fogadalmak
megújítása után a vízszenteléskor tű-
nik fel. Ezután a szertartás vezetője
végighalad a templomon, és kereszt-
ségünkre is emlékeztetve meghinti a
közösségünket szenteltvízzel. A
nagyböjt ideje alatt olvastuk Ezekiel
látomását; ebben a Biblia arról be-
szél, hogy amikor majd újjáépül a je-
ruzsálemi templom, a küszöbe alól
forrás fakad. Egyre nagyobb lesz az a
víz, és a partján növények sarjadnak,
melyek gyümölcsöt érlelnek és gyó-
gyító levelet hoznak.

A harmadik őselem a levegő, az
újra meg újra használt tömjén illata,
ami körüllengi az egész templomot,
az egész liturgiát. A Feltámadott –
szinte felfoghatatlan a titok – egy-
szerre tűz, víz, levegő. Ezért kiált föl
örömében minden liturgiában az
Egyház: „Íme, hitünk szent titka: ha-
lálodat hirdetjük, Urunk, és hittel
valljuk feltámadásodat, amíg el nem
jössz.” 

A húsvét titka örök, akkor is, ha
most változtak a külső körülmé-
nyek, és csak a médián keresztül
tudjuk megünnepelni Egyházunkkal
a húsvét misztériumát. A húsvét
nem tűnik el attól, hogy nem a meg-
szokott keretek között ünnepeljük.

Most, a karantén idején különös
aktualitásuk van a húsvéti evangéli-
umoknak. A nagyszombati vigíliá-
ban olvasunk az asszonyokról, akik

hűségesek a halott Krisztushoz,
mennek, hogy megkeressék a holt-
testét. De nem a halott Krisztust ta-
lálják meg, hanem az élővel találkoz-
nak, aki szól hozzájuk, üzen velük:
„Mondjátok meg, Krisztus él.” A
húsvétvasárnapi evangéliumban pe-
dig Péter és János futnak a sírhoz. A
holttest helyett ők gondosan össze-
hajtott gyolcsokat találnak, és egy
angyalt, aki szólítja őket: „Mit kere-
sitek az élőt a holtak között? Nincs
itt, feltámadt.” Ebben a kicsit talán
letargikus időszakban a hívő ember-
nek különleges hivatása meglátni az
élő Krisztust, meghallani az üzene-
tét. Húsvétkor különösen felada-
tunk, hogy tanúságot tegyünk az élő
Krisztusról. 

Most, hogy be vagyunk zárva az
otthonainkba, ez alkalom lehet arra,
hogy felismerjük, mennyire elidege-
nedtünk egymástól. De lehetőség ar-
ra is, hogy ismét rátaláljunk egymás-
ra, és megelevenedjen közöttünk egy
új fogalom, ami mégis ősrégi: család-
egyház. Ismerjük a kedves történetet,
amikor Aranyszájú Szent János Kons-
tantinápolyban lelkesen prédikált:
„Ti, családok, egyház vagytok, kis-
egyház, ecclesiola.” A tömeg olyan

szűnni nem akaró ujjongásban
tört ki, hogy Aranyszájú Szent
Jánosnak abba kellett hagynia a
prédikációját, és másnap folytat-
nia.

Az ószövetségi zsidóság
Krisztus után 70-ben szétszórat-
tatott az egész földkerekségen,
de mind a mai napig megőrizte

identitását. Éppen a családi liturgia:
a széderesték szertartása, amit a csa-
ládfő végzett, az újra meg újra elvég-
zett péntek esti gyertyagyújtás és a
családi körben zajló rituális étkezé-
sek tartották meg az önazonosságu-
kat. Ennek az örökségnek mi is a ré-
szesei vagyunk, nekünk is a hivatá-
sunk, hogy családegyház legyünk.

Tulajdonképpen az egész húsvét
Krisztus önátadásának folyamatos
ünneplése, apró részletekben. Nagy-
csütörtökön a papságát osztja meg
velünk, fölszentelt papokkal: „Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre.”
Az aznap esti szertartás szövegében
ugyancsak Jézusnak az utolsó vacso-
rán mondott szavait halljuk: „vegyé-
tek és egyétek, ez az én testem,
amely értetek adatik, ez az én vé-
rem, amely értetek ontatik.” Egy te-
ológus fölteszi a kérdést: honnan ta-
nulták a keresztények az önzetlen lé-
tet? Ennek okát abban találja, hogy
minden eucharisztiaünnepléskor el-
hangzott a pro vobis, az értetek kifeje-
zés. A keresztények időről időre hal-
lották, hogy Jézus az értünk való lét,
és a Jézus-követés nem más, mint
követni ezt az értünk való Jézust. 

Nagypéntek a beteljesedés emlék-
napja. Jézus felkiáltott a kereszten:
„Beteljesedett!”, majd lehajtotta a fe-
jét és kilehelte lelkét. Az értünk való
lét, amely mindegyikünk hivatása,
ekkor beteljesedett.

Húsvétvasárnap pedig azt látjuk,
hogy Jézus az Atyának szentelte ma-
gát, odaadta magát értünk az utolsó
csepp véréig. Azután pedig ennek a

Krisztusnak odaajándékozta magát
az Atya a feltámadásban a Szentlé-
lek által. A liturgia a maga eszköze-
ivel, szimbólumrendszerével Krisz-
tus határtalan önátadását jeleníti
meg, illetve a szentháromságos Is-
ten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
egymásra figyelését. Ez minket is ar-
ra hív, hogy a családon belül le-
gyünk egymásra figyelők. A család-
egyház megújulásának ünnepe lehet
ez a csöndesre fogott húsvéti ün-
neplés, amit ajándékul is kaptunk,
nem csak büntetésül. A régiek így
mondták: a család apja a család pap-
ja. A családfők legyenek a szent há-
rom nap közösségi megünneplésé-
nek vezetői a családjukban, és le-
gyünk mindannyian önmagunk
egymásnak ajándékozói. 

Ma is bennem él a gyermekkori
húsvétok öröme, amikor láttuk,
hogy lesz fű húsvétra, lesz mit szed-
ni a nyuszinak. Szinte érzem az illa-
tát a frissen sarjadt fűnek, amit a
húsvéti piros tojás köré gyűjtöttünk.
Ez volt a felszín, de felnőttként tu-
dom, hogy ez a sarjadó fű húsvét tit-
kát jelentette.

Sosem felejtem el, egy húsvétva-
sárnap reggel a pécsi székesegyház-
ban nyitott gyóntatószékben üldö-
géltem, és egy kisgyermek, mert
gyónó nem volt, odacsámborgott
hozzám. Az ölembe furakodott, és
megkérdezte a maga bizalmas gye-
rekmódján: „Laci bácsi, miért tá-
madt föl Krisztus?” Nem egyszerű
megfelelően válaszolni erre. Végül
ezt mondtam: „Tudod, amikor a szü-

leid hosszú útra kelnek, és te alszol,
akkor fölébresztenek, mert szeret-
nek, és nem akarnak magadra hagy-
ni téged. A mennyei Atya szerette az
Úr Jézust, és nem akarta a halálban
hagyni, ezért életre keltette.” 

Egy harmadik történet is kötődik
bennem a húsvéthoz. A kórház fog-
ságában vagyok, és egy harmadik
osztályos kislánytól, akinek az édes-
anyja itt dolgozik és ezért már ismer,
rajzot kaptam. Meglepődtem a mű-
vészi alkotásán, amely a lapot egy-
harmad-kétharmad arányban két
mezőre osztotta fel. A kisebbik rész-
be lerajzolt engem, amint ülök a to-
lókocsiban, és ezt írta fölé: „nem tud
járni.” A képmező kétharmad része
fölött pedig ez a felirat: „tud járni,
tanítom görkorcsolyázni”. Ott a kis-
lány előttem, hatalmas görkorcsolya
a lábamon. A kisebb képen szomorú
volt a felhő, lógott az ajka, akárcsak
a napnak, és esett az eső, lehullottak
a fáról a levelek; magam is szomorú
vagyok a tolókocsiban. Ahol már tu-
dok járni, ott minden csupa mosoly:
a felhő, a napsugár, a sarjadozó fa
mosolyog, minden derűs. Vajon nem
húsvéti kép-e ez? Megtalálni az ará-
nyokat: egyharmad a szomorúság,
kétharmad az öröm.

Befejezésül még hadd hozzak
egy-egy idézetet szülővárosom,
Szekszárd két óriásától: Babits Mi-
hálytól és Dienes Valériától, akik
együtt is játszhattak annak idején a
Séd partján, hiszen mindössze két
ház választotta el családjaikat egy-
mástól. Babits Mihály 1936-ban írt
verse a Ha nem vagy ellenállás:

„Úgy élj, hogy a lelked is test legyen
melyen színeket ver vissza a nap. 
Foglalj magadnak tért a levegőből,
határozott helyet az ég alatt. 

Mert semmi vagy, ha nem vagy 
ellenállás. 

Vigyázz, ne fújjon rajtad át a szél! 
Őrizzed árnyékodban szent, komoly
s nyugodt dolgok biztos lélekzetét. 
(...)
Ne táncolj minden ősz füttyére, mintha
virág volnál a saját sírodon.”

A másik nagy ívű gondolkodó,
Dienes Valéria a következőket írja:
„Az emberlélek nehezen mélyed a
saját szellemiségébe, fogva tartják
saját érzékei, és arra van berendez-
ve, hogy eltöltsék vagy életképessé
tegyék, hogy eligazítson az »egyet-
len fontosban«, egyszerűen a hit
fennmaradásában. De a szellem,
tudjuk, hogy ezt a fennmaradást őr-
zi, a léleknek ez mélységes feladata.
Nem az a lényeg, hogy ez az élet ön-
magáért megmarad-e. Mert célja
nem önmaga, hasztalan énekli ezt
bele minden érzékszerve, minden
életműködése. Mert vannak ennél
magasabb érdekek, és a szellem tud-
ja, hogy ezt a fennmaradást néha
oda kell áldozni valamiért, amelyről
egyszer mondotta valaki, hogy nem
innét való, nehogy elmerüljünk ab-
ban, »ami innét való«.” 

Az ember örök kísértése, hogy lel-
ke függőleges irányát elnyomja a ho-
rizontális. Azt gondolom, mind Ba-
bits sorai, mind Dienes Valéria gon-
dolatai arra hívnak bennünket, hogy
most se sodródjunk a világ hangula-
tával, ne merüljünk el benne, hanem
emelkedjünk felül; ne legyünk olyas-
valakik, akiken átfúj a szél.

Így kívánok áldott húsvétot mind-
nyájunknak!

Kimondani a kimondhatatlant
Folytatódik a Duna Tv-n az Ő és én sorozat

Húsvéti beszélgetés 
György-Rózsa Sándor énekes-színésszel
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A Szentatya április 5-én a
Szent Péter-bazilikában csak
néhány hívő részvételével és a
liturgikus szolgálattevőkkel
mutatta be a világvasárnapi
szentmisét. Erre a napra esett
a 35. ifjúsági világnap is. Be-
szédében a szolgálat központi
jelentőségéről, Istennek az el-
árultatást és elhagyatottságot
is vállaló szeretetéről elmél-
kedett. Homíliájának fordítá-
sát teljes terjedelmében közre-
adjuk.

Jézus „kiüresítette magát, szolga-
sorsot vállalt” (Fil 2,7). Engedjük,
hogy Pál apostolnak ezek a szavai
vezessenek be minket a nagyhét
napjaiba, melyek során Isten szava –
mintegy refrénszerűen – szolgaként
állítja elénk Jézust: nagycsütörtökön
ő a szolga, aki megmossa tanítvá-
nyai lábát; nagypéntek szenvedő és
győztes szolgaként mutatja be (vö. Iz
52,13); és már holnap Izajás így jö-
vendöl róla: „Íme, a szolgám, akit tá-
mogatok” (Iz 42,1).

Isten szolgálva mentett meg ben-
nünket.

Általában azt gondoljuk, hogy mi
szolgáljuk Istent. Nem, ő az, aki
szolgált ingyenesen, mert elsőként
szeretett bennünket. Nehéz úgy sze-
retni, ha előbb nem vagyunk szeret-
ve. És még nehezebb szolgálni, ha
nem engedjük, hogy Isten szolgáljon
bennünket.

De – egy kérdés – hogyan szolgált
bennünket az Úr? Életét adva ér-
tünk. Drágák vagyunk neki, és drá-
ga árat fizetett értünk. Folignói Szent
Angéla azt vallotta, hogy ezeket a
szavakat hallotta Jézustól: „Nem tré-
fából szerettelek.” Szeretete arra
késztette, hogy feláldozza magát ér-

tünk, hogy minden rosszaságunkat
magára vegye. Olyasmi ez, amitől le-
esik az állunk: Isten úgy mentett
meg bennünket, hogy engedte, hogy
rosszaságunk őt terhelje, és nem rea-
gált rá, csak a szolga alázatával, tü-
relmével és engedelmességével, ki-
zárólag a szeretet erejével. Az Atya
pedig támogatta Jézus szolgálatát:
nem vette le róla az őt sújtó rosszat,
hanem gyámolította őt szenvedésé-
ben, hogy rosszaságunkat csak a jó
győzze le, hogy azt a szeretet járja át
teljesen. Teljes egészében.

Az Úr odáig elment szolgálatá-
ban, hogy azokat a legfájdalmasabb
helyzeteket is átélte, amelyekbe egy
szeretet tanúsító ember kerülhet: az
árulást és az elhagyatottságot.

Az árulás. Jézus elszenvedte an-
nak a tanítványnak az árulását, aki
eladta, és annak a tanítványnak az
árulását, aki megtagadta. Elárulták
őt azok az emberek, akik előbb ho-
zsannával fogadták, aztán viszont
azt kiáltozták: „Keresztre vele!” (Mt
27,22) Elárulta őt a vallási intéz-

mény, amely igazságtalanul elítélte,
és a politikai intézmény, amely mos-
ta kezeit.

Gondoljunk a kisebb-nagyobb
árulásokra, amelyeket elszenved-
tünk életünkben!

Szörnyű, amikor kiderül, hogy az,
akiben leginkább megbíztunk, visz-
szaélt bizalmunkkal. Olyan csalódás
tölti el szívünk mélyét, hogy úgy tű-
nik, már nincs is értelme életünknek.
Ez azért történik, mert arra szület-
tünk, hogy szeressenek bennünket

és hogy szeressünk, és az a legfájdal-
masabb, amikor az árul el, aki ígére-
tet tett, hogy hűséges és közel lesz
hozzánk. Azt sem tudjuk elképzelni,
milyen fájdalmas volt ez Istennek,
aki maga a szeretet.

Nézzünk magunkba! Ha őszinték
vagyunk magunkhoz, észrevesszük
hűtlenségeinket. Mennyi hamisság,
képmutatás és kétszínűség! Mennyi
elárult jó szándék! Mennyi be nem
tartott ígéret! Mennyi meghiúsulni
engedett célkitűzés!

Az Úr jobban ismeri szívünket
nálunk, tudja, mennyire gyengék és
állhatatlanok vagyunk, hányszor el-
esünk, és mennyire nehezünkre esik
talpra állni, és milyen nehéz begyó-
gyítani bizonyos sebeket.

És mit tett? Hogyan sietett segít-
ségünkre, hogyan állt szolgálatunk-
ba? Elmondja a prófétán keresztül:
„Kigyógyítom őket hűtlenségeikből,
szívem mélyéből szeretem majd
őket” (Oz 14,5). Úgy gyógyított meg,
hogy magára vette hűtlenségeinket,
elvette rólunk árulásainkat. Így mi,

ahelyett hogy csüggednénk és attól
félnénk, hogy ezt nem tudjuk végig-
csinálni, felemelhetjük tekintetünket
a Megfeszítettre, fogadhatjuk ölelé-
sét és azt mondhatjuk: „Íme, hűtlen-
ségeim ott vannak nálad, magadra
vetted, ó, Jézus! Kitárod felém karo-
dat, szereteteddel szolgálsz engem,
és folytonosan támogatsz…, akkor
hát megyek tovább!”

Az elhagyatottság. A kereszten, a
mai evangéliumban Jézus csak
egyetlen mondatot mond: „Istenem,

Istenem, miért hagytál el?”
(Mt 27,46) Ez súlyos mon-
dat. Jézus elszenvedte,
hogy övéi magára hagy-
ták, elmenekültek. De az
Atya megmaradt számára.
Most, a magány szakadé-
kos mélyén először hívja
őt az általános „Isten” név-
vel. És „hangosan” kiáltja
neki a „miért”-et, a leg-
szívszaggatóbb „miért”-et:
„Miért hagytál el még te
is?” Ezek valójában az
egyik zsoltár szavai (vö.
Zsolt 22,2): arról tanúskod-
nak, hogy Jézus a legvi-
gasztalhatatlanabb elha-
gyatottságot is belevitte
imájába. De tény marad,
hogy ő ezt átélte: a legna-
gyobb elhagyatottságot ta-
pasztalta meg, amiről az

evangéliumok az ő eredeti szavainak
idézésével tesznek tanúságot.

Miért mindez? Ez is értünk van,
hogy szolgáljon minket. Azért, hogy
amikor úgy érezzük, sa-
rokba szorítottak bennün-
ket, világítás és kiút nélküli
zsákutcába kerültünk, ami-
kor úgy tűnik, hogy még
Isten sem válaszol, akkor
emlékezzünk arra, hogy
nem vagyunk egyedül.

Jézus megtapasztalta a
teljes elhagyatottságot, a
számára legidegenebb
helyzetet, hogy mindenben
szolidáris legyen velünk.
Értem tette, érted tette,
mindannyiunkért tette.
Azért tette, hogy azt üzenje
nekünk: „Ne félj, nem vagy
egyedül. Átéltem egész el-
hagyatottságodat, hogy
mindig melletted lehes-
sek.”

Láthatjuk, meddig ment
el Jézus a nekünk nyújtott

szolgálatában, leereszkedett legfélel-
metesebb szenvedéseink mélységei-
be, az elárultatásig és az elhagyatott-
ságig. Ma, a világjárvány drámájá-
ban, látva oly sok bizonyosság ösz-
szeomlását, látva oly sok várakozá-
sunk meghiúsulását, a szívünket
szaggató elhagyatottság érzésében
Jézus azt mondja mindannyiunknak:
„Bátorság: nyisd ki szíved szerete-
tem előtt! Meg fogod érezni Isten tá-
mogató vigasztalását!”

Kedves testvérek! Mit tehetünk,
látva Istent, aki odáig ment a nekünk
nyújtott szolgálatban, hogy még az
elárultatást és az elhagyatottságot is
megtapasztalta? Azt tehetjük, hogy
nem áruljuk el azt, ami végett terem-
tettünk, nem hagyjuk el azt, ami szá-
mít. Azért vagyunk a világon, hogy
szeressük őt és a többi embert. Min-
den más elmúlik, ez megmarad. A
dráma, melyet most átélünk, arra
késztet bennünket, hogy komolyan
vegyük azt, ami fontos, ne vesszünk
el lényegtelen dolgok között; újra fe-
dezzük fel, hogy az élet semmire sem
szolgál, ha nem szolgálunk egymásnak.

Mert az életet a szereteten lehet
lemérni. Tehát a nagyhétnek ezek-
ben a napjaiban, otthon, álljatok a
Megfeszített elé! Nézzétek, szemlél-
jétek a megfeszített Jézust! Álljatok
Isten irántunk tanúsított szereteté-
nek mércéje elé. Isten előtt, aki szol-
gálatában odáig megy, hogy életét
adja értünk, a Megfeszítettre tekint-
ve kérjük a kegyelmet, hogy azért él-
jünk, hogy szolgáljunk. Próbáljunk
kapcsolatba lépni azokkal, akik

szenvednek, akik egyedül vannak és
rászorulók! Ne csak arra gondol-
junk, mi hiányzik nekünk, hanem
arra is gondoljunk, mi jót tehetünk
másoknak!

Íme, a szolgám, akit támogatok. Az
Atya, aki támogatta Jézust szenvedé-
sében, minket is bátorít a szolgálat-
ban. Természetesen sokba kerülhet,
ha szeretünk, imádkozunk, megbo-
csátunk, gondoskodunk másokról,
akár a családban, akár a társadalom-
ban. Keresztútnak tűnhet. De a szol-
gálat útja a győztes út, amely meg-
mentett és megment bennünket,
megmenti életünket. Különösen a fi-
ataloknak szeretném elmondani ezt
ezen a napon, amelyet harmincöt év
óta nekik szentelünk.

Kedves barátaim! Nézzetek az
igazi hősökre, akikre csak ezekben a
napokban irányul figyelem: ők nem
azok, akiknek hírneve és pénze van,
nem a sikeresek, hanem azok, akik
egészen mások szolgálatára adják
magukat. Érezzétek át, hogy életete-
ket is vásárra kell vinnetek! Ne félje-
tek Isten és a többi ember szolgálatá-
ba állítani, megtérül majd!

Mert az élet olyan ajándék, ame-
lyet olyan mértékben kapunk,
amennyire másoknak ajándékozzuk.

És mert a legnagyobb öröm az, ha
feltétel és kifogás nélkül igent mon-
dunk a szeretetre. Mondjunk feltétel
és kifogás nélkül igent a szeretetre!
Ahogyan Jézus tette értünk.

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Emlékezzünk arra, hogy nem vagyunk egyedül
Ferenc pápa homíliája virágvasárnap
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A bibliaolvasók általában megle-
petéssel tapasztalják, hogy Szent János
evangélista nem ír az Eucharisztia
alapításáról az utolsó vacsoráról szó-
ló elbeszélésében. A meglepetés ma-
gától értetődően váltja ki a kérdést:
mi lehet ennek az oka? A választ ke-
resve mindenekelőtt érdemes tudato-
sítanunk magunkban, hogy az ókor-
tól kezdve napjainkig János evangéli-
umát tekintették és tekintik a legké-
sőbbinek. Ez azt jelenti, hogy a ne-
gyedik evangélium szerzője már is-
merte a másik hármat (vagy legalább -
is egyet közülük), és abban a meg-
győződésben írt, hogy az olvasók
számára sok minden köztudott Jézus
tevékenységét illetően. János tudato-
san arra törekedett, hogy új megkö-
zelítésben szóljon Jézus kilétéről és
működéséről. Nem kétséges, hogy is-
merte az Eucharisztiát, de nem a sze-
reztetését akarta közölni – ezt a többi
evangélista már megtette –, hanem a
jelentőségét a hívek mindennapi éle-
tére vonatkozólag. Az élet kenyeréről
szóló beszéd (Jn 6,26–58) végén félre-
érthetetlen eu charisztikus tanítás fo-
galmazódik meg: „A testem ugyanis
valóságos étel, s a vérem valóságos
ital. Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, az bennem marad, én
meg benne.” (Jn 6,55–56)

A sajátos jánosi szemlélet jól meg-
figyelhető az utolsó vacsoráról szóló
részben (Jn 13–17), amely jóval hosz-
szabb, mint a többi evangélista be-
számolója. Az igazi újdonságot a bú-
csúbeszéd (Jn 14–17), valamint a láb-
mosásról szóló elbeszélés (Jn 13,1–
17) jelenti. Figyelmünket irányítsuk
most ez utóbbira.

A cselekmény megértéséhez fel-
tétlenül szükséges, hogy a lábmosás
ókori gyakorlatáról szóljunk, amely
a vendéglátás része volt. A vendég
fogadása nemcsak a köszöntésből
állt, hanem abból is, hogy egy rab-

szolga lehajolt hozzá, és megmosta
a lábát. Az utolsó vacsorai cselek-
mény sajátossága, hogy maga Jézus
vállalkozik arra az aktusra, ami
egyébként a rabszolgák feladata
volt: leveszi a felsőruháját,
egy vászonkendőt köt ma-
ga elé, majd sorjában meg-
mossa és megtörli tanítvá-
nyainak lábát.

Jézus szolgai munkája
kiváltja Péter méltatlanko-
dását: „Az én lábamat
ugyan meg nem mosod so-
ha” (Jn 13,8). Ezt a tiltako-
zást természetes emberi re-
akciónak tekinthetjük: amit
Jézus tesz, az a megszokott
emberi elképzelések szerint
méltóságon aluli. Hasonló
megnyilvánulás manapság
is előfordul, amikor például
Ferenc pápa szegények
iránti, túlzottnak tartott ma-
gatartását bírálják („Miért
kell a pápának a koldusok
közé mennie?”).

Nagyon tanulságos Jézus
válasza: „Ha nem moslak
meg, nem lehetsz közösség-
ben velem” (Jn 13,8). Péter
félreérti mestere mondatát:
a testi tisztaságra vonatkoztatja, s
ezért a fej és a kezek megmosását is
kéri. Ám nyilván nem testi mosako-
dásról van itt szó. Bármennyire fon-
tos a testi tisztaság, a Jézussal való
közösség szempontjából nem igazán
releváns. Jézus nem higiéniai, hanem
tanítói célzattal végzi a lábmosást. És
ez a tanítói célzat nem pusztán a pél-
daadásra irányul (bár az elbeszélés
végén ez a szempont is igen hangsú-
lyos). A cselekménnyel Jézus a saját
küldetésének lényegét akarja tudato-
sítani, mely a másokhoz való odafor-
dulásban, a szolgálatban és az önfel-
áldozásban áll. Érdekes, hogy Lukács

evangélista éppen az utolsó vacsora
összefüggésében őrizte meg Jézus
mondását: „Én úgy vagyok köztetek,
mintha a szolgátok lennék” (Lk
22,27). Hasonló mondás olvasható

Márk evangéliumában: „Az Emberfia
nem azért jött, hogy szolgáljanak ne-
ki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét
adja váltságul sokakért” (Mk 10,45).
A lábmosás aktusában éppen az
utóbbi mondásban hangsúlyozott
szolgálat jut kifejezésre, amely előre-
utal az élet váltságul adására. A láb-
mosás tehát szorosan összefügg Jé-
zus szenvedésével és halálával. Ez a
kínszenvedés és halál teszi lehetővé
azt a tisztulást, amit a lábmosás előre
jelez: a bűnöktől való megszabadu-
lást.

Jézus „szolgai tette” persze nem
hagyhatja közömbösen a tanítványo-

kat. Nemcsak a megváltásért való
hálaadásra kötelezi őket, hanem arra
is, hogy egymás iránti magatartá-
sukban a Mesterük által tanúsított
szolgálat lelkülete legyen a meghatá-

rozó: „Ha tehát én, az Úr és Mester
megmostam lábatokat, nektek is
meg kell mosnotok egymás lábát.
Példát adtam nektek, hogy amit én
tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,13–
14) Nyilvánvalóan nem mechanikus
utánzásról van itt szó, hanem arról,
hogy a keresztény testvéreinkkel és
felebarátainkkal való kapcsolatot
nem a méltóság tudata, hanem a se-
gítőkészség, sőt az áldozatkészség
határozza meg. Jézus felszólítása ön-
vizsgálatra ösztönöz. Hogyan viszo-
nyulok beosztottjaimhoz, a kevésbé
művelt, egyszerű emberekhez, a haj-
léktalanokhoz és a társadalom egyéb

kiszolgáltatott személyeihez? Tuda-
tosítom-e, hogy kapcsolataimat nem
a mindennapok megszokott mércéi-
nek, hanem az önmagát minden em-
berért feláldozó Krisztus példájának
kell alakítania?

Ha a fentebb leírtakat átgondol-
juk, könnyen felismerhetjük, hogy
milyen mély üzenetet hordoz a láb-
mosásról szóló elbeszélés.  Szó sincs
tehát arról, hogy János evangélista
valami lényegeset (az Eucharisztia
alapítását) egy mellékes mozzanat
miatt elhagyott volna. Mivel mind
az Eucharisztia alapítása, mind a
lábmosás Krisztus kínszenvedésére
és halálára utal előre, ezért a két cse-
lekmény szorosan összetartozik.
Mindkettőben Jézus szeretete tárul
föl: az a szeretet, amely az élet felál-
dozásában mutatkozik meg a maga
teljességében.

Az Oltáriszentség szerzése és a
lábmosás közötti összefüggésnek
nagy jelentősége van az Eucharisztia
ünneplését illetően is. Az eucharisz-
tikus ünnepen való részvétel, főleg
Krisztus testének és vérének szentál-
dozáskor való vétele megköveteli a
Jézussal való kegyelmi közösséget,
ami magától értetődően a jézusi lel-
külettel való azonosulást is magában
foglalja. Ha embertársaim iránti ma-
gatartásomat az önzés, a közömbös-
ség vagy valamiféle felsőbbrendű-
ség-tudat jellemzi, akkor nem va-
gyok alkalmas az Eucharisztia hite-
les ünneplésére. Hiszen ennek nél-
külözhetetlen feltétele a Krisztussal
való közösség a lábmosásban is:
részben úgy, hogy hálaadással foga-
dom a megváltásból fakadó bűnbo-
csánatot, részben pedig úgy, hogy
minden méltóságtudaton felülemel-
kedve kész vagyok embertársaim
(főleg a gyengék és az elesettek)
szolgálatára.

Kocsis Imre

Emberemlékezet óta
nem élt át az emberi-
ség ilyen világméretű
és pusztító járványt,

mint a mostani. Figyeljük a
statisztikák alakulását, aggó-
dunk a megfertőzöttekért és a
veszélynek leginkább kitett
idősebb korosztályért. De leg -
alább ennyi figyelmet és
együttérzést érdemelnek azok
az orvosok, ápolónők, mentő-
sök, egészségügyi dolgozók,
akik kötelességüket teljesítve,
nem kevesen önkéntes válla-
lással végzik a betegek ápolá-
sát, és persze mindazok, akik
a közrendet, a közlekedés
fenntartását biztosítják.

Az Egyházban egészen a
kezdetekig visszanyúló ha-
gyománya van a betegek, kü-
lönösen a haldoklók ápolásá-
nak. A középkorban Szentlé-
lek-ispotályok alakultak, ké-
sőbb Istenes Szent János hozta
létre a nálunk is ismert irgal-
mas rendet, majd Szent Kamill
a kamilliánusok rendjét, kife-
jezetten a betegek ápolására.
Fertőző járványok idején ez
különösen hősies odaadást kí-
vánt. XVI. Benedek pápa tíz év-
vel ezelőtt avatta szentté a bel-
ga Damien de Veustert (Molokai
Szent Damján), egy missziós
rend papját, aki eredetileg a
hit hirdetésére kapott megbí-
zással ment a Hawaii-szige-
tekre. A szigetország lakossá-
gát akkoriban megtizedelte a
leprajárvány. A fertőzés to-
vábbterjedésének megakadá-
lyozására a betegeket egy la-

katlan szigetre száműzték.
Damien önként vállalkozott
arra, hogy misszionáriusi
munkáját feladva, odaköltözik
hozzájuk Molokai szigetére.
Hosszú éveken át ápolta a be-

tegeket, vigasztalta a haldok-
lókat, konyhát, iskolát tartott
fenn. Végül maga is leprában
halt meg a szigeten, 1889-ben.

Kalkuttai Teréz anya életút-
ját is egy döntő fordulat hatá-
rozta meg. Egy missziós szer-
zet tagjaként végezte a mun-
káját, amikor egy mély belső
istenélmény, amint ő mondta,

„a Hívás” nyomán elhatároz-
ta, hogy „a szegények legsze-
gényebbjeinek” szolgálatára
szenteli az életét. Így hozta
létre A Szeretet Misszionáriu-
sainak szerzetét. Az elnevezés

sokatmondó. Teréz anya nem
valamiféle szociális munkát
akart végezni, nem is beteg-
ápolásra szakosodott – nővé-
rei nem kapnak egészségügyi
kiképzést –, hanem minden
rászoruló szolgálatára vállal-
kozott, először Indiában, aztán
szerte a világon: a leprásoktól
kezdve az indiai városok utcá-

in heverő, magatehetetlen hal-
doklókig, a magukra hagyott
újszülöttektől kezdve az
éhínségben szenvedőkig. Sa-
játos misszió ez: a szereteté.
Senkitől sem kérdezte, mi-

lyen vallású, a célja nem az
volt, hogy megtérítsék a gon-
dozásukba vett nyomorultat,
„mind össze” annyi, hogy Is-
ten szeretetét megéreztessék a
rászorulóval. Rendje Isten sze-
retetének üzenetét, evangéliu-
mát sugározza az ínségben lé-
vők számára, nemcsak az el-
maradott országokban, ha-

nem a jólétben élő, fejlett nyu-
gati világban is. Amint frap-
pánsan összefoglalta: „Szívből
jövő »igen« Istennek és széles
»mosoly« mindenkinek.” Azt
is világosan látta, hogy a sze-
gények szolgálata akkor lesz
teljessé, ha követik Krisztust,
aki „avval váltott meg minket,
hogy eggyé lett velünk. Meg-
engedte, hogy mi is ugyanezt
tegyük: (...) vállaljunk részt a
szegények szenvedéséből,
mert csak akkor tudjuk meg-
váltani őket, ha egyesülünk
velük: csak így tudjuk Istent
az életükbe hozni, és őket Is-
tenhez vezetni.”

Hogy ez mit jelentett Teréz
anya számára, hogy szeretet-
missziójának mi volt a legmé-
lyebb titka, az csak halála
után derült ki a világ számá-
ra. A boldoggá- és szenttéava-
tási eljárásban kerültek elő
olyan írásai, amelyek egészen
új megvilágításba helyezték
alakját. Napvilágra került,
hogy ő, aki egész életében Is-
ten örömét, segítő szeretetét
sugározta szét a világban, a
legmélyebb lelki sötétségben
szenvedett éveken, évtizede-
ken át. Egyik gyónásának ki-
egészítéseként írta le ezeket a
sorokat: „Azt mondják, hogy
a pokolban Isten elvesztése
miatt szenvednek az emberek
örök fájdalommal. (...) – Lel-
kemben az elveszettségnek
ezt a borzalmas kínját érzem –
hogy Isten nem akar engem –
hogy Isten nem Isten – hogy
valójában nem is létezik (...).

Minden oldalról sötétség vesz
körül – Nem tudom lelkemet
Istenhez felemelni. (...) A lel-
kek szeretetéről – Isten gyen-
géd szeretetéről beszélek. (...)
Szívemben nincs hit – nincs
szeretet – nincs bizalom – de
olyan sok fájdalom van – a vá-
gyakozás fájdalma – annak fáj-
dalma, hogy nem kellek. (...)
Jézusom, tedd velem azt, amit
akarsz – amíg Te akarod, te-
kintet nélkül érzéseimre és fáj-
dalmamra. Én a tiéd vagyok.
Ha másokat hozzád vezet a
 tőled való elszakítottságom,
ezért teljes szívemmel mindent
el akarok szenvedni. Csak a te
boldogságodat kívánom. A
többi – kérem, ne aggódj –
még ha úgy látod is, hogy ösz-
szeroskadok a fájdalomtól. –
Szívvel és lélekkel a nővére-
kért fogok dolgozni, mert ők a
tieid. Mindegyik a tiéd.”

A kötelességteljesítésnek,
az önkéntes feladatvállalás-
nak, az összefogásnak, egy-
más önzetlen megsegítésének,
az egymásért való aggódás-
nak számtalan megnyilvánu-
lását látjuk napjainkban, vi-
lágnézetre, vallásra való tekin-
tet nélkül. Bízunk abban,
hogy az igazi emberségnek
ezek az apróbb-nagyobb, az
egyszerű szívességtől a hősies
helytállásig terjedő megnyil-
vánulásai a szeretetnek ezt az
anonim misszióját indítják el a
járvány sújtotta világban, a
sötétben felragyogó világos-
ságként.

Lukács László SchP

A lábmosás: Jézus szeretetének nagy jele

Fény a sötétben

Ivan Rupnik mozaikja 
a vatikáni 

Redemptoris Mater-kápolnában

Fotó: Vatican News
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Ezzel a mondattal kezdődik Szent II. János
Pál pápának az az apostoli levele, amit az eu -
charisztikus év elején, 2004 októberében aján-
dékozott nekünk, mintegy lelki végrendeleté-
ül (Mane nobiscum Domine). Ebben felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az emmauszi tanítványok
képe sokat segíthet az Eucharisztia misztériu-
mában való elmélyülésben. 

Húsvét vasárnapjának esti evangéliumi sza-
kaszában szintén az emmauszi tanítványok
útjáról olvasunk (Lk 24,13–35). Ketten szomo-
rúan útra kelnek Jeruzsálemből. Zarándoklá-
suk során melléjük szegődik Jézus, akit nem
ismernek fel, de a vele eltöltött nap végén lel-
kesen sietnek vissza a szent városba, mert a
kenyértörés gesztusa által fölfedezik a vándor-
ban a feltámadt Jézus Krisztust. A fizikai érte-
lemben megtett, konkrét út mellett tehát az
evangélista egy lelki útról is beszél, amely által
a szomorú, borús szívek lángolóvá és derűssé
lettek. E változás oka a feltámadt Jézussal való
találkozás, ami rejtve már a „Maradj velünk,
Urunk” (Lk 24,29) kérésben is kifejeződött a
két zarándok részéről.

Egy teológus szerint ebben a történetben a
két tanítvány fokozatosan találkozik a Mester-
rel. Először az Úr szaván keresztül, ugyanis
visszaemlékeznek rá, hogy amikor tanította
őket és az Írásokat magyarázta nekik, lángolt
a szívük (Lk 24,25–27.32). Felfedezik azt az
örömteli bizonyosságot, hogy az Úr volt az,
aki beszélt hozzájuk, aki a szaván keresztül
velük van. A feltámadt Jézus Krisztus maga az
Isten megtestesült Igéje, aki kíséri őket, aki
együtt vándorol tanítványaival. Tovább mé-

lyül a zarándokkal való kapcsolatuk oly mó-
don is, hogy abban, akit először idegennek ne-
veztek, fölfedezik a testvért, és meghívják az
otthonukba (Lk 24,18.29). Ezáltal azt a Jézust
fogadják be valóságosan, aki egyszer azt
mondta: „Vándor voltam, és befogadtatok”
(Mt 25,35). Végül pedig találkoznak az Úrral a
kenyértörés jelében, amely az Eucharisztiára
utal, és amelyben meglátják a Feltámadottat,
aki valóságosan jelen van a kenyér és a bor szí-
nében (Lk 22,19–20; Lk 24,30–31). 

Lelki útjuk során lépésről lépésre közeled-
nek tehát Jézushoz, akinek jelenlétét és velük-
létét egyre inkább felismerik. Szomorú szívük
így válik ragyogóvá a Jézus Krisztussal való ta-
lálkozás által, akit Jeruzsálembe visszatérve
örömmel hirdetnek a többieknek (Lk 24,33–35). 

Rómában, a Szent Péter-bazilikában a 2004.
október 17-ei szentmisén, amire magam is
megrendülve gondolok vissza, az idős, szent
pápa ezt mondta: az Úr Jézus valóságosan je-
len van az Oltáriszentségben, vegyük ezt ko-
molyan! Ismerjük hát fel és vegyük komolyan
mi is, hogy a feltámadt Jézus Krisztus valóban
jelen van a szavaiban, a testvéri szeretet gesz-
tusaiban és az Eucharisztiában. Tegyük ma-
gunkévá az emmauszi vándorok fohászát:
„Maradj velünk, Urunk”, és hozzájuk hasonló-
an hagyjuk, hogy a feltámadt Mester a jelenlé-
tével és hűséges velünk-létével lángolóvá és
derűssé tegye a megpróbáltatások és félelmek
miatt elnehezült szívünket, hogy ezzel a hús-
véti, reményteli örömmel mi magunk is bátran
tudjunk megvigasztalni másokat!

Nyúl Viktor

Innen (a földről) könyörögve
kérünk téged, tekints el minden
vétkünktől, és emeld föl a szíveket,
mennyei kegyelemmel tehozzád.

Az Aeterne Rex altissime
kezdetű himnusz hatodik
versszaka esedező könyörgés,
amelyben a közösség arra kéri
az Urat, hogy emelje fel a ben-
ne hívők szívét oda, ahol he-
lyet foglalt az Atya jobbján. A
himnusz két liturgikus szö-
vegre is hivatkozik. Az egyik
a prefáció dialógusából –
„Sursum corda” (Emeljük föl
szívünket!) –, másik a pap
csendben végzett imádságá-
ból – „ne respicias peccata
mea” (ne tekintsd az én vétke-
met) – származik.

A himnusz szentírási alapjai
szempontjából három téma
látszik kirajzolódni: az Úr kö-
nyörülő Isten, aki meghallgatja
a hozzá könyörgők hangját,
megbocsátja a vétket és szere-
tetével magához emeli az em-
ber szívét. Sajátos módon ép-
pen a Siralmak könyvének
egyik rövid szakasza az, amely
előtűnik a himnusz szövegé-
nek olvasása nyomán: „Vizs-
gáljuk meg útjainkat, kutassuk
át, és térjünk vissza az Úrhoz!
Emeljük fel szívünket kezünk-
kel együtt Istenhez, aki az ég-
ben van!” (Siralm 3,40–41) A
himnusz azonban nem folytat-
ja a Siralmak könyvének gon-

dolatmenetét, hanem az isteni
irgalomra fordítja a figyelmün-
ket. Az első téma hátterében a
két vak meggyógyításának tör-
ténete áll: „Amikor Jézus to-
vábbment onnan, két vak kö-
vette őt, és így kiáltozott: »Kö-
nyörülj rajtunk, Dávid fia!«
Amint hazaérkezett, odamen-
tek hozzá a vakok. Jézus meg-
kérdezte tőlük: »Hiszitek,
hogy meg tudom ezt tenni?«
Azok ezt válaszolták neki:
»Igen, Uram!« Erre ő megérin-
tette a szemüket, és így szólt:
»Legyen nektek hitetek sze-
rint.« Ekkor megnyílt a sze-
mük. Jézus pedig komolyan
rájuk parancsolt: »Vigyázza-
tok, senki meg ne tudja!« De
ők, mihelyt kimentek, szétvit-
ték a hírét azon az egész vidé-
ken.” (Mt 9,27–30; vö. Mt
20,29–34; Mk 10,46–52) A him-
nuszköltő a 30. és az 51. zsoltár
lelkületével világosan fogal-
mazza meg sorait: „Ekkor,
Uram, hozzád kiáltottam, és
Istenemhez könyörögtem. (...)
Meghallgatott az Úr, és meg-
könyörült rajtam, az Úr lett az
én segítségem.” (Zsolt 30,9.11)
„Könyörülj rajtam, Isten, irgal-
mad szerint, könyörületessé-
ged szerint töröld el gonoszsá-
gomat! Moss egészen tisztára
vétkemtől, bűnömtől tisztíts
meg engem!” (Zsolt 51,3–4; vö.
Iz 43,25; 44,22; Jer 2,22)

A másik téma alapjaiban
főleg a 103. zsoltár gondolata-
it találjuk: „Ő megbocsátja
minden gonoszságodat, ő
meggyógyítja minden beteg-
ségedet (...) Nem bűneink
szerint bánt velünk, és nem fi-
zetett meg nekünk gonoszsá-
gainkért. Mert amilyen maga-
san van az ég a föld fölött,
olyan nagy az ő irgalma azok
számára, akik őt félik. Ami-
lyen messze van kelet a nyu-
gattól, olyan messzire veti tő-
lünk gonoszságainkat.” (Zsolt
103,3.10–12; vö. Zsolt 51,4;
79,9; Bölcs 11,23)

A harmadik témában a
himnuszköltő bevallja, hogy
szívének felemelése az Isten-
hez valójában az Úr kegyelmi
vonzásának köszönhető. Ilyen
értelemben a 25. és a 86. zsol-
tár gondolatai Szent Pál szem-
léletében nyerik el értelmüket:
„Hasonlóképpen a Lélek is se-
gítségünkre van erőtlensé-
günkben, mert nem tudjuk,
hogyan imádkozzunk helye-
sen; de maga a Lélek jár köz-
ben értünk szavakba nem fog-
lalható sóhajtásokkal. Aki
azonban vizsgálja a szíveket,
tudja, hogy melyek a Lélek kí-
vánságai, tudja, hogy közben-
jár a szentekért Isten akarata
szerint.” (Róm 8,26–27) 

Sztankó Attila

A BIBLIA ÜZENETE

Maradj velünk, Urunk!
Lk 24,13–35

Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe – még inkább té-
nye – keresztény életünk kö-
zéppontja, magva. Nemcsak
vallási, hanem szociális, társa-
dalmi, gazdasági, művészeti
és sok más értelemben is. De a
lényeg: ha Krisztus nem tá-
madt volna fel, sokkal, de sok-
kal szegényebb lenne a világ.
Fizikai értelemben, a maga
valóságában is. Ámde ami
sokkal fontosabb: akkor nem
nyílt volna meg számunkra az
örök élet kapuja. Hogy Jézus
Krisztus feltámadása nem me-
sebeszéd, azt igazolja a Szent-
írás örök érvényű szava és ke-
resztény emberek életpéldája.
Vértanúk tömegei adták és
adják életüket azért, mert
hisznek Jézus Krisztusban, a
Feltámadottban. Nemrég ol-
vastam a vádat: a katolikusok-
kal az a baj, hogy valójában
nem a Szentírást magyaráz-
zák, hanem a saját elgondolá-
saikat igyekeznek alátámasz-
tani a szentírási tanítással. Le-
het, hogy van ebben valami
igazság. De nem a teljes igaz -
ság. Jézus életéről, tanításáról
sokat beszél az evangélium,
ám éppen a feltámadásának
mikéntjéről nem szól. Így azt
értelmeznünk kell a többi
szentírási tanítás alapján.
Húsvétvasárnap az apostoli
szakasz (ApCsel 1,1–8) ad eh-
hez eligazítást, hogy erősítse
hitünket.

Jézus „élve megmutatta
magát” a tanítványainak (Ap-
Csel 1,3). Kínszenvedése, ha-
lála és feltámadása után tör-
tént ez. Valóságos emberi ha-
lál volt az övé, holtában még a
szívét is átszúrta a katona, és
mégis újra élt! Megtörtént az
emberi szem számára látha-
tatlan, de a hit alapját adó fel-
támadás. Élve megmutatta
magát az, akiről az ünnepi

evangélium azt mondja: „ben-
ne az élet volt, s az élet volt az
emberek világossága” (Jn 1,4).
Hányszor „járunk kishitű sö-
tétségben”, és nem vesszük
észre, hogy Jézus nekünk is
élve mutatja magát!

Jézus „számos csalhatatlan
jellel bizonyította be” aposto-
lainak, hogy él (ApCsel 1,3).
A jelek közül a legékesebb bi-
zonyíték maga az üres sír. Jé-
zus azonban megsokszorozta
a bizonyítékokat. Megjelent a
tanítványainak, az asszo-
nyoknak, beszélt hozzájuk,
együtt étkezett velük, tanítot-
ta őket, míg végül a szemük
láttára a mennybe emelkedett.
Tamásnak még azt is megen-
gedte, amit korábban Máriá-
nak nem (Jn 20,17), hogy
megérintse, megtapogassa őt,
mert hitre akarta vezetni.
Ahogyan minket is. Csak ve-
gyük észre a jeleket, hogy itt
van velünk, igaz, Feltáma-
dottként. Mi olyan fizikai

kapcsolatban nem lehetünk
vele, mint az apostolok, de
minden pillanatunkban érez-
hetjük a jelenlé tét, ha van elég
hitünk.

Jézus a hit kamatoztatására
szólít: „tanúságot tegyetek ró-
lam” (ApCsel 1,8). Ezt teszik
„a föld végső határaiig elme-
nő” (Mt 28,20) apostolok, hir-
detve az igét és kiszolgáltatva
a szentségeket. Sőt, életüket
áldozzák a Feltámadottba ve-
tett hitükért. Később ugyanezt
teszi a vértanúk megszámlál-
hatatlan sokasága. Mi sem
bújhatunk ki a felelősség alól.
Ha „krisztusiak”, azaz keresz-
tények vagyunk, nekünk is ta-
núságot kell tennünk a Feltá-
madottba vetett hitükről. Itt és
most is.

Hiszen: „Föltámadt Krisz-
tus halottaiból, legyőzte halál-
lal a halált, és a sírban lévők-
nek életet ajándékozott.”

Ivancsó István

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Az Eucharisztia ünneplése 85.

Amikor Rotterdam közelében, egy ha-
lászvároskában megszületett, a plébánia-
templomban éppen a Máté-evangélium
szenvedéstörténetét énekelték. Ezt később
sokan előjelként értelmezték, mert Lidvina
felnőttkorában évtizedeken át betegágy-
ban feküdt.

Szüleinek egyetlen leánya volt, gyö-
nyörű kislány. Férjhez akarták adni, de
neki más tervei voltak, ezért amikor el-
adósorba került, határozottan közölte ve-
lük: Istennek szentelt, szűzi életet akar él-
ni, és ha akarata ellenére házasságra
kényszerítik, kérni fogja Istent, hogy ve-
gye el szépségét és torzítsa el a testét. Szü-
lei ekkortól fogva nem erőltették a dolgot.

1395–96 telén nagyon beteg lett. Kezdett
már jobban lenni, amikor 1396-ban néhány ba-
rátnője meghívta, hogy tartson velük korcso-
lyázni. Mivel még gyenge volt, elesett, és eltört
egy bordája. Ettől a naptól kezdve többé nem
tudott lábra állni. Állapota egyre rosszabbo-
dott. Az akkori idők egyik leghíresebb orvo-
sát, Godfried Sonderdanckot hívták hozzá, ám

bevallotta, hogy tehetetlen. Lidvina rémes kí-
nokat állt ki: testén daganatok és nyílt sebek
képződtek, jobb szemére megvakult. Gyónta-
tója, Jan Pot arra buzdította, hogy próbálja
meg türelmesen viselni szenvedését, és egye-
sítse Krisztus szenvedéseivel. Lidvina fokról
fokra megtanulta, hogyan engedheti át magát
Isten akaratának. Végül határozott meggyőző-
désévé vált: már nem is ő szenved, hanem
Krisztus szenved benne.

A nyugati egyházszakadás kora volt ez.
Megesett, hogy két, sőt három ember is ver-
sengett a pápai méltóságért. John Wycliffe és
Husz János fellépéséhez kapcsolódva hitviták
és vallásháborúk osztották meg a keresztény-
séget. Erkölcsi romlás és a vallásosság hanyat-
lása jellemezte ezeket az időket, a papság kö-
rében éppúgy, mint a világiak közt. Lidvina
korának egyházáért, embereiért is vezekelt,
szenvedett.

Harmincnyolc éven át volt fekvőbeteg. A
hagyomány szerint gyakran részesült csodás
mennyei vigasztalásban: megjelent neki őran-
gyala, a Szűzanya, sőt Krisztus is. Testi fájdal-
maihoz lelki szenvedés is társult: plébánosa
nem adott hitelt annak, hogy kiválasztott, és
számos kíváncsiskodó, tapintatlan látogatója
akadt. Ám közben sokak tanácsadója lett: vilá-
giak és papok, előkelő és egyszerű emberek
egyaránt fölkeresték. Ő pedig nagy empátiá-
val, szeretettel segítette őket. 1433 húsvétjának
hetében halt meg.

L. K.

A HÉT SZENTJE

Szent Lidvina
Április 14.

ÁPRILIS 12., HÚSVÉTVA-
SÁRNAP – URUNK FEL-
TÁMADÁSA (Gyula, Zénó,
Sába) – Ünnepi szentmise:
ApCsel 10,34a.37–43 (Mi et-
tünk és ittunk vele, miután fel-
támadt a halálból.) – Kol 3,1–4
(Azt keressétek, ami odafönt
van, ahol Krisztus ül az Isten
jobbján.) vagy 1Kor 5,6b–8 (El
a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek!) – Jn 20,1–9 (Jé-
zusnak fel kellett támadnia a halálból.) vagy Mt 28,1–10
(Feltámadt, és előttetek megy Galileába.) vagy este mon-
dott szentmisére: Lk 24,13–35 (Amikor a kenyeret meg-
törte, felismerték Jézust.) – Énekrend: Ho 87 – ÉE 545,
416, Ho 86 – ÉE 100, Ho 142 – ÉE 548, Ho 90 – ÉE 106.
ÁPRILIS 13., HÚSVÉTHÉTFŐ (Szent I. Márton pápa
és vértanú, Ida, Hermina) – ApCsel 2,14.22–33 (Isten
feltámasztotta Jézust a halálból, és ennek mi mindannyian
tanúi vagyunk.) – Mt 28,8–15 (Vigyétek hírül testvéreim-
nek, hogy menjenek Galileába. Ott viszontláthatnak en-
gem.) – Énekrend: Ho 85 – ÉE 545, 416, Ho 85 – ÉE
101, Ho 90 – ÉE 548, Ho 89 – ÉE 111.

ÁPRILIS 14., KEDD (Tibor,
Tiborc, Lavínia) – ApCsel
2,36–41 – Jn 20,11–18.
ÁPRILIS 15., SZERDA
(Anasztázia, Tas) – ApCsel
3,1–10 – Lk 24,13–35.
ÁPRILIS 16., CSÜTÖR-
TÖK (Soubirous Szent Má-
ria Bernadett szűz, Enikő,
Csongor) – ApCsel 3,11–26 –

Lk 24,35–48.
ÁPRILIS 17., PÉNTEK (Rudolf, Izidóra) – ApCsel
4,1–12 – Jn 21,1–14.
ÁPRILIS 18., SZOMBAT (Andrea, Ilma) – ApCsel
4,13–21 – Mk 16,9–15.
ÁPRILIS 19., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – Az isteni
irgalmasság vasárnapja (Emma, Malvin, Zseraldina)
– ApCsel 2,42–47 (A hívek mind összetartottak és közös
volt mindenük.) – 1Pét 1,3–9 (Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása élő reményre teremtett újjá bennünket.) –
Jn 20,19–31 (Nyolc nap múlva eljött Jézus.) – Énekrend:
Ho 85 – ÉE 545, 416, Ho 85 – ÉE 102, Ho 119 – ÉE 548,
Ho 213 – ÉE 264.

A hét liturgiája
A év

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Húsvét üzenete: hitre szólítás
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„Nem tudom, él-e a vilá-
gon húsz olyan ember, aki
igazi valójukban látja a dolgo-
kat.” Ez a mondat Thomas
Merton azok közé a kijelenté-
sei közé tartozik, amiket az
ember nem tud elfelejteni,
vissza-visszatér hozzájuk, hi-
szen szokatlanságukkal any-
nyira nyugtalanítók, hogy új-
ra és újra szeretné megérteni,
pontosan mire is gondolhatott
a nagy trappista lelkiségi szer-
ző, amikor papírra vetette
őket. Nem vigasztal meg per-
sze minket, hogy nem sokkal
később leszögezi, „nem hi-
szem, hogy él a világon húsz
ilyen ember”, és a zavarunkat
csak fokozza a folytatás: „de
egy vagy kettő bizonyára
igen; ők azok, akik mindent
összetartanak és megóvják a
széthullástól a mindenséget”.

Kiben ne merülne fel a kér-
dés, hogy mégis mitől láthat-
nánk igazi valójukban a dol-
gokat? Merton szerint minde-
nekelőtt a ragaszkodás és a ra-
gaszkodás hiánya a döntő: a
tiszta látáshoz arra lenne
szükség, hogy ne ragaszkod-
junk semmilyen dologhoz,
sem önmagunkhoz, de még
csak Isten ajándékaihoz és
adományaihoz sem. Csak a
lelkiélet legradikálisabb mes-
terei tanították, hogy az Isten
adományaihoz és kegyelmei-
hez való ragaszkodás ugyano-
lyan éretlen, mint a teremtett
gyönyörökhöz való ragaszko-
dás – ha valamit, hát ezt Mer-
ton biztosan megtanulta Ke-
resztes Szent Jánostól, sokak
szerint minden idők legna-
gyobb lelkiségi mesterétől.

Ám nem csak azon érde-
mes elgondolkodni, hogyan
homályosítja el a tekintetet a
ragaszkodás. Nem kevésbé ér-
dekes fellapozni Thomas Mer-
ton számtalan könyvét, ten-

gernyi naplójegyzetét és leve-
lét, azokat a szövegeket, ame-
lyekben a tiszta tekintet kere-
sése a húsvéttal kerül össze-
függésbe. A legtöbben tudják,
hogy Merton úgy vélte, a leg-
jobb írásait a naplói rejtik ma-
gukban, levelei pedig sokszor
azért is remekművek, mert a
keresztény lelki tartalmakat a
történelem és a hétköznapok
legkézzelfoghatóbb esemé-
nyeihez kapcsolják.

1948 húsvét vasárnapján a
pusztán harminchárom éves
szerzetes azt jegyzi fel, hogy
az ünnepi antifónákkal együtt
élete korábbi legboldogabb
időszakai is visszhangoznak a
lelkében: azok a húsvéti idő-
szakok, amiket zaklatott ifjú-
sága után már a monostorban
tölthetett. „Olyanok a nagy
ünnepek, különösen a húsvét
– mondja –, mintha a lelkiélet
magaslati kiszögellésére állna
fel az ember, ahol új fényben
mutatkozik meg minden.
Ilyen lesz majd, amikor az em-
ber belép az örökkévalóságba,
s hirtelen, békésen és világo-
san felismeri minden hibáját,
akárcsak azt, hogy mit tett he-
lyesen: minden a helyére ke-
rül.” Tizenhét évvel később,
1965 nagyszombatján már ko-
morabb árnyalatok vegyülnek
ebbe a fiatalkori magaslati de-
rűbe. A nagyszombati napló-
bejegyzés a bálványimádás el-
terjedtségét panaszolja fel, azt,
hogy bár szinte teljesen észre-
vehetetlen, a bálványimádás
mindent áthat. „Nincs vége a
hatalom, a gépek, a tulajdon, a
gyógyszerek, a sport, a ruhák
bálványozásának, mert az egé-
szet a pénz és a hatalom vágya
hajtja előre. Az atombomba
csupán az egyik vetülete en-
nek a kultusznak. A bomba
még csak nem is a legrosz-
szabb. Hálásnak is kell len-

nünk érte, mert kiáltó jel, azt
jelzi, amire egész civilizációnk
mutat: hogy az ember felál-
dozza magát saját kapzsisága
és kétségbeesése oltárán.”

1967 húsvétján, bő egy év-
vel a halála előtt Merton né-
hány barátjának írt levelében
arról beszél, hogy „a húsvét az

erő időszaka”, de ez az erő
nem győzedelmeskedhet ben-
nünk, ha szembehelyezünk
vele olyan dolgokat, amelyek-
hez ragaszkodunk, s azért bí-
zunk bennük, mert irányítani
és kezelni tudjuk őket. Merton
jól tudta, hogy a ragaszkodás,
az irányítás vágya és a hata-

lom fetisizálása gyengeségből
és félelemből fakad: csak a
gyenge ember ragaszkodik
bálványaihoz, és csak az akar
irányítani másokat, szünet
nélkül a saját hatalmának mér-
ges gázait belélegezve, aki fél.
A húsvét ereje a gyengeséggel
és a félelemmel szemben lép
föl, de nem is olyan egyértel-
mű, hogy erős világossága di-
adalmaskodni tud a gyenge és
félelemteli sötétségen.

Nem véletlen, hogy Az új
ember című könyvének utolsó
fejezetét Merton a húsvétnak
szentelte, és nem véletlen,
hogy pontosan az új ember
megszületésének szentelt gon-
dolatait zárja le a húsvét vilá-
gának áttekintésével. Húsvét-
kor ugyanis a „világ” sötétsé-
gét kell magunk mögött hagy-
nunk, a középszerűség és a te-
hetetlenség sötétségét. A hús-
véti virrasztás ebben a sötét-
ségben várja az új élet meg-
születését, „és amikor Krisz-
tus arra int, hogy a keresztény
ember legalapvetőbb köteles-
sége a virrasztás és az éber fi-
gyelem, azt mondja, hogy
ébernek kell lennie szabadsá-
gunknak, minden pillanatban
készen arra, hogy fölébe emel-
kedjünk a hétköznapi élet
tompító mesterkéltségének”.
Az emberi szabadság ugyanis
olyan, mint az evangéliumi
példabeszédben szereplő szü-
zek lámpása: önmagában
semmit sem ér, el kell tölte-
keznie annak az új életnek az
olajával, amely húsvétkor je-
lent meg. Enélkül az emberi
szabadság szendergő és tom-
pa lesz (milyen könnyű félá-
lomban végigmenni az éle-
ten!), vagy éppen szolgasággá
romlik, s birtokba veszi a
gyengeség és a félelem, a kon-
formizmus, a tompa engedel-
messég, a szolgai lojalitás és a

szellem elfojtása. (Nagyjából
ugyanekkor mondta Ernst-
Wolfgang Böckenförde, hogy
nem az önálló véleménytől és
a kritikától mentes csendes
nyugalom a legfőbb katolikus
erény.) Húsvét erejét csak az
erősek tudják befogadni –
csak ők tudnak olyan gyengék
lenni, hogy ne ragaszkodja-
nak semmihez.

Az új ember utolsó oldalai
Merton egész életművének
legelbűvölőbb szakaszai közé
tartoznak. A húsvéti gyertya
lángjáról elmélkedik, arról a
tűzről, amelynek nincs hang-
ja, mégis a legékesszólóbb
húsvét éjszakáján. Néma ige-
hirdetését azonban hang előzi
meg: a kovakőé, amivel szik-
rát csiholnak a tűzhöz. „A hi-
deg kőből előpattanó szikra
arra emlékeztet, hogy Isten
ereje, Isten élete rejtve mindig
ott van minden dolog lénye-
gének mélyén. Arra emlékez-
tet, hogy Istennek hatalmában
áll kövekből is fiakat támasz-
tani Ábrahámnak. A sötétség-
ből elővillanó fény, a kőből
pattanó szikra azt jelképezi,
hogy Krisztus legyőzte a ha-
lált. A kőből fakadó tűz tehát
arról beszél, hogy Krisztus va-
lósága előbukkan halott szí-
vünk hidegéből, lelkünkből,
amely elfelejtette önmagát.”

A ragaszkodás hiányán
alapuló erő és az Isten életével
eltelő szabadság ad tehát kul-
csot Merton szerint a húsvét-
hoz. Ennek fényében nagyon
is érthető, hogy 1968-ban, éle-
te utolsó húsvétján a követke-
zőket jegyezte fel naplójába:
„Olyan nagy öröm, hogy is-
mét részt vehetek a húsvéti
zsolozsmán. Az első egy-két
húsvéti nap minden évben
annyira hihetetlen! Húsvét
van!”

Görföl Tibor

Kőből pattanó szikra
A húsvéti tapasztalat Thomas Merton szerint

Izajás próféta szavai ezek. Majd
folytatja: „Az őr így felel: »Eljön
a reggel, aztán az éjszaka. Ha
kérdezni akartok, csak kérdez-

zetek, térjetek vissza és gyertek el új-
ra.«” (Iz 21,11–12) Az elmúlt napok-
ban több szegény ember ajkáról hal-
lottam a kérdést: Meddig tart még?
Mintha a járványt valaki elrendelte
volna és vissza is tudná vonni. A
szegények a járványt újabb megaláz-
tatásként élik meg egy olyan világ-
ban, amely eddig sem nekik volt be-
rendezve. A hajléktalanok azt látják,
hogy kiürült az utca: nincs alamizs-
na. Kevesebben vannak, akik adnak
egy szál cigit, akiktől megkaphatják
a megmaradt szelet pizzát; a pizzé-
ria is bezárt. Az idősek, akik család
nélkül, szociális otthonokban, elfek-
vőkben éltek, most nem hagyhatják
el az intézményt, látogatót nem fo-
gadhatnak. Ha eddig magányosak
és elhagyatottak voltak, most sok-
szorosan azok. A karantén, a kijárási
korlátozások helyes és szükséges in-
tézkedések; nem az önzést, hanem
az élet védelmét szolgálják. De vajon
elégségesek-e? Ha egyszer mégis el-
szabadul a vírus, a helyzet tragikus-
sá válhat. Nyugat-Európa egyes he-
lyein tucatszámra haltak meg idős
emberek az összezártságban rajtuk
végigsöprő kórokozó miatt. (A
Sant’Egidio közösség drámai felhí-
vásban kérte az olasz kormányt,
hogy az intézetekben élő idősek
megmentésére külön munkacsoportot
hozzon létre.) Olaszországban sok
idős szerzetesnő halt meg koronaví-
rus-fertőzésben. Lázárt nővérei és
barátai tisztességgel eltemették. Sír-

ját le kellett zárni. Mit tehettek vol-
na? Jézus azonban nem törődött bele
a halál győzelmébe.

Hazánkban és világszerte számo-
san vannak olyanok, akik nem tö-
rődnek bele. Az orvosok, az ápolók a
legelső vonalban küzdenek. Lom-
bardiában tucatszámra áldozták az
életüket a betegekért. Ahogyan pa-
pok is, akik nem akarták vigasz nél-
kül hagyni a rájuk bízottakat, és az
utolsó pillanatig kitartottak mellet-
tük. Az egyikük a lélegeztetőgépet is
átengedte valaki másnak... De ne fe-
ledkezzünk meg a szociális területen
dolgozókról sem, akik számára a
 home office nem opció: nekik érint-
kezniük kell azokkal, akik most az
eddigieknél is jobban rászorulnak az
intézmények és a társadalom segít-
ségére. Nem csak a hajléktalanokról
van szó, hanem a most elbocsátottak
sokaságáról, köztük gyermekeiket
egyedül nevelő szülőkről, akik tarta-
lékok nélkül élnek.

És vannak olyanok, akik nem a
foglalkozásuk vagy intézményi fele-
lősségük keretében segítenek. A
Sant’Egidio közösség elnökét, Marco
Impagliazzo professzort pár napja fo-
gadta a pápa. Arra kérte őt, hogy tol-
mácsolja a köszönetét mindenkinek,
aki önkéntes felajánlással és munká-
val segít. 

Ferenc pápa a március 27-ei rend-
kívüli Urbi et Orbi áldása előtt el-
hangzott megrendítő elmélkedésé-

ben a viharos tengeren hánykolódó
bárka evangéliumi képét idézte föl:
mind egy csónakban evezünk, és
senki sem menekülhet meg egyedül.
Hazánkban és világszerte egyre töb-

ben kezdik megérteni ezt. Budapesti
házak kapuin jelentek meg felajánlá-
sok: időseknek mennének élelmi-
szert és gyógyszert venni. Idős em-
berek pedig az otthonukban száj-
maszkokat készítenek olyanoknak,
akiknek emberek közé kell menniük.
De maszkokat készítenek megválto-
zott munkaképességűek és rabok is.

Az utóbbiak nem önként, de Cirenei
Simont is kényszerítették, hogy vi-
gye a keresztet. A pápa az idősek
mellett különösen aggódik a zsúfolt
börtönökben élőkért. A Magyar Kurír

írt egy nápolyi panziósról, aki üres
fogadójába hajléktalant fogadott be.
Mások önkéntes mentősnek, ápoló-
nak jelentkeznek. Bezárt vendéglők
tulajdonosai készleteket ajánlanak
fel rászorulóknak a sorra megszűnő
ingyenkonyhák idején. Távoktatás-
ban diákok korrepetálnak gyereke-
ket, például a Kórházsuli vagy A Bé-

ke Iskolája keretében. Más fiatalok
intézetben élő idős barátaikkal leve-
leznek, chatelnek, már akivel lehet...
Amint azt e sorok írója is tapasztalta,
megfelelő óvintézkedések betartásá-
val lehetséges a hajléktalanok látoga-
tása is nagyvárosaink utcáin.

A Covid-19 vírus ellen keresik a
védőoltást. A félelem vírusa ellen
már megtalálták: a szolidaritás az.
Amikor az ember nemcsak önmagá-
ért, hanem másokért is aggódik. A
vírus nem ismer határokat, kineveti
a társadalmi és kulturális válaszfala-
kat. Az emberiség, ha eddig nem,
most e csapás hatására felismerheti,
hogy valóban egy családot alkot.
(Híradások szólnak arról, hogy több
hadszíntéren is elhallgattak a fegy-
verek az ENSZ főtitkárának tűzszü-
neti felhívása nyomán.) József a csa-
pások idején kinyittatta az egyipto-
mi magtárakat, hogy a szegény nép
is jóllakhasson. (A magyar kormány
adó- és járulékelengedéssel, törlesz-
tési és kilakoltatási moratóriummal,
más országok a kieső fizetések rész-
leges állami pótlásával és hasonló in-
tézkedésekkel igyekeznek enyhíteni
az emberek terhein.) Az ínségre a
nagylelkűség a válasz. A jó lehet fer-
tőzőbb, mint a rossz. Az együttérzés,
az irgalmasság legyőzheti a járványt. 

Nem tudjuk, meddig tart a ránk
csukódó éj. A lámpást most kell a
véka alól elővenni és a tartóra tenni.
Most kell virrasztani és imádkozni,
hogy amikor eljön az új nappal, más
legyen, jobb, mint az eddigi.

Szőke Péter 
Fotó: Merényi Zita

Őr, meddig tart még az éj?
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Az anyagkor

Érdekes korban élünk. Úgy tűnik,
a legfontosabb a termelés és a fo-
gyasztás. A GDP növelése. Sok anya-
got kell fogyasztania az embernek,
hogy jól érezze magát: ruhát, prog-
ramokat, élményeket, élvezeteket,
minőségi ételt, drogokat, utazásokat.
Csak az a jó politikus, aki mindent
megtesz azért, hogy a gazdaság jól
pörögjön, és így a tömegek számára
az egyre több fogyasztás lehetséges
legyen.

Egyébként semmilyen korlát vagy
elv nem szükséges, sőt káros. Min-
denki azt tegyen, ami neki jónak tű-
nik. Az anyagkor egyetlen dogmája a
korlátlan tolerancia. Mindenki sza-
badon élhet olyan szerveződésű
kapcsolatokban, amilyenben neki
tetszik, és a társadalom ezt köteles
házasságnak nevezni. Mindenki azt
tekinthet értéknek, amit gondol. Ér-
vényes normák nincsenek. A néző
ne lepődjön meg, ha a színházban
ocsmány beszédet hall, hanem tes-
sék ezt tolerálnia. Az internetre, a
közös szellemi áruház pultjára akár-
ki akármit feltehet, a gyerekek azt
akármikor levehetik – ezt a szellemi
szabadságot senki ne próbálja korlá-
tozni.

A gyerekeket világnézetileg sem-
leges módon kell nevelni, vagyis
nem szabad nekik értékekről, eré-
nyekről, jóról és rosszról, a világ és
az ő életük értelméről beszélni. Nem
kell nekik klasszikus műveket, az
emberiség tapasztalatának nagy
gyöngyszemeit elolvasni, nem kell a
múlt eseményeivel és nyelveivel kü-
lönlegesen bajlódni. Hasznos tudás
kell. Olyan, ami hasznos ahhoz,
hogy a termelés – nem túl sokat gon-
dolkodó – csavarjaivá váljanak.

Az anyagelvű ember

Az anyagelvű emberrel elhitették
azt, hogy a világnak, és benne az
embernek különösebb oka és célja
nincs.

A világ keletkezése – nézetük sze-
rint – meglehetősen homályos, de az
nyilvánvaló, hogy a világ léte sem-
milyen különleges okot nem igényel.
Kissé zavaró persze itt az a tény,
hogy a jelen univerzumunknak van
egy konkrét kezdete. Egy körülbelül
13,7 milliárd évvel ezelőtti szingula-
ritásból indult az ősrobbanásnak is
nevezett hatalmas energiaszétára-
dás, amelynek gyümölcse az univer-
zum. Ám ezt a kezdetet valahogyan,
gondolja az anyagelvű ember, meg
lehet, sőt meg kell magyarázni. Kita-
lálja – ugyanis erre természetesen
semmilyen tudományos mérés vagy
adat nincs – univerzumok sokaságát
(multiverzumelmélet) vagy egy kü-
lönleges rezgő teret (húrelmélet),
amelyben bármikor a semmiből
anyag/energia keletkezhetne. Persze
azután felmerülne itt is a kérdés,
hogy honnan van ez a sok-sok uni-
verzum vagy ez a különleges, rezgő
tér, hiszen ennek is kell hogy legyen
valami létrehozó oka. Így aztán, ha
mindenáron el akarja kerülni azt,
hogy Istenben hinnie kelljen – már-
pedig ezt nagyon szeretné elkerülni
–, akkor fel kell hogy tételezzen egy
öröktől fogva létező csodálatos,
bölcs, és igen hatalmas Anyagot. Ez
a nagyon hatalmas és bölcs anyag –
belepréselődve az ősrobbanás kez-
detén abba a körülbelül egyatomnyi
térbe – tartalmazta mindazt a tudást
és potenciált, ami létrehozta az elemi
részecskéket, a galaxisokat, az ele-
meket, az életet, az embert.

Az élet keletkezése ismét némi di-
lemma elé állítja az anyaghívő em-
bert. Az élettelen anyag egyik alap-

tendenciája az entrópia, az energia-
állapotok kiegyenlítődése. Az élet
azonban homlokegyenest ez ellen
küzd. Gyűjti magába a nap energiá-
ját, az ásványokat, fűti és építi ma-
gát. Schrödinger az életet negentrópi-
ának nevezte. Nehéz elképzelni,
hogy ez az ellentétes dolog csak úgy,
magától kifejlődjön az ellentétéből –
de hát szükséges ezt így gondol-
nunk. Az őslevesben (vagy esetleg
egyes ásványokban) a
sok villám és egyéb su-
gárzások hatására ösz-
szeálltak a szerves ve-
gyületek, majd az első
élő sejt. Itt is van persze
egy-két zavaró tényező.
Egyetlen bonyolult szer-
ves vegyület vagy a leg-
egyszerűbb DNS össze-
állásához egyetlen pilla-
natban a „véletlenül”
összeszövetkezett anya-
goknak olyan irdatlan
mennyisége szükséges,
ami elképzelhetetlen
minden ok nélkül, de
hát nincs más lehetősé-
günk, így kell elképzel-
nünk.

Az élet innentől
kezdve a véletlen mutá-
ciók és a természetes
szelekció apró lépésein
keresztül, véletlenül fej-
lődött. Az esetlegesen
szembeötlő célszerűség
puszta látszat. Hogy az
evolúció egyes lépései-
hez (például a kólibacilus – Escheri -
chia coli – ostorának megjelenéséhez)
megint csak rengeteg szerencsés mu-
tációnak pontosan egy időben kellett
„véletlenül” megtörténnie, ez kissé
zavaró, de itt is igaz a dogma: a naiv
szemlélőnek feltűnő célszerűség
puszta látszat. Nincs más, csak vak
anyag, és aki ennél többet akarna
gondolni, az ostoba álmodozó. Szin-
tén kissé zavaró az a tény, hogy az
evolúció során (ha itt nagyon sok vé-
letlen és ezért sok esetben téves) mu-
táció közül válogatott volna a termé-
szet, akkor igen sok életképtelen nö-
vény- és állatmaradványt kellene ta-
lálnunk. Ilyenek azonban nincsenek.
A talált leletek mind életképes, soká-
ig élt fajok egyedeit mutatják.

Az evolúció során igen érdekes
dolgok jelennek meg. Ilyen például
az érzékelés. A különböző frekvenci-
ájú fénysugarak közti különbséget
az ember és a színérzékelésre képes
állatok nem mennyiségi különbség-
ként, hanem minőségi különbség-
ként érzékelik: pirosnak, kéknek és
zöldnek. Az anyaghívő ember nem
sokat törődik ilyesmivel, hanem re-
dukál: a piros érzetet azonosítja a
neki megfelelő frekvenciájú fénnyel,
a kéket pedig a neki megfelelővel.
Azt mondja, hogy a szín nem más,
mint különböző frekvenciájú fény.
Az anyaghívő ember szeret redukál-
ni. Redukálja a többet a kevesebbre,
a minőségit a mennyiségre. Nem
szereti, ha valami anyagnál több
megjelenik a horizonton.

A véletlenek különleges szeszélye
folytán azután feltűnt az ember is a
földgolyón. Ez a különleges lény
egyes szám első személyben beszél
magáról mint én. Természetesen ez
nem jelent valamilyen valóságos dol-
got, csak az érzetkötegek valamiféle
összekapcsolódását az agyában. Az
ember igazságról és jóról (erkölcsi
parancsról) is beszél, de természete-
sen ez is csak valamiféle érzéki csa-
lódás a részéről, hiszen a világnak
különösebb értelme (azaz oka és cél-
ja) nincs, így kár is benne igazságo-
kat kutatni. Erkölcsi normák pedig
végképp nincsenek, csak az evolúció
során a túlélésért folyatott küzde-

lemben hasznosnak bizonyult maga-
tartásformák.

Persze itt is okoz némi nehézséget
az, hogy az ember ezt az önálló való-
ságként nem is létező ént a lehető
legfontosabb dolognak érzi. Gondot
jelent az is, hogy az ember szükség-
képpen úgy gondolkodik, hogy fel-
tételezi, van igazság, és az meg is is-
merhető. Ezt a mondatot, hogy
„igaz ság nincs”, vagy „az igazság

nem megismerhető”, nem is tudja
értelmesen kimondani, mert ezzel a
mondattal máris megcáfolta önma-
gát: ha igazság nincs, akkor ez a
mondat sem igaz. Zavaró az is, hogy
éles helyzetben minden ember felté-
telezi, hogy vannak mindenkire kö-
telező erkölcsi normák és hogy min-
denkinek fair módon kellene élni,
nem szabadna olyat másnak tennie,
amit nem akar, hogy neki tegyenek.
Ezek afféle diszfunkciói az ember-
nek, amelyekkel nem kell sokat fog-
lalkozni.

Az ember tulajdonképpen redu-
kálható állattá. Nem több, mint ösz-
töneiben igen kifinomult, nagyon
ügyes állat. Nem kell törődnie igaz -
sággal, erkölccsel, hanem csak az ál-
latszintű boldogság megkeresésével.
Ebben ne korlátozza őt senki. Az
anyagkor embere szeret redukálni,
redukálja önmagát is ügyes állattá.

Azt gondolja, hogy az igazság, a
dolgok végső értelme és célja, a vi-
lágba beleültetett erkölcsi rend nem
megismerhető. Persze nem annyira
az a helyzet, hogy úgy képzeli, hogy
ezeket sajnos nem tudja megismerni.
Sokkal inkább az a helyzet, hogy
nem megismerni akarja a világban
benne rejlő gyönyörű rendet (mert
akkor e szerint kellene élnie), hanem
használni akarja. Használni, mégpe-
dig lehetőleg korlátlanul (vö. XVI.
Benedek pápa).

Jöhet valami 
az anyagkor után?

Elképzelhető, hogy az anyagkor
embere egy idő után kissé rosszul
fogja magát érezni. Rosszul, mert
érezni fogja, hogy amit a redukálás
folyamatában eltüntettek, az mégis-
csak valóság és nagyon hiányzik.
Mozart Requiemjének szépsége nem
mérhető, kísérletileg nem igazolha-
tó, de létezik. Egy férjnek a felesége
iránti szerelme nem mérhető műsze-
rekkel, mégis létezik, mozgatja az
egész életét. Anyagkor embere titok-
ban mégis tudni akarná a léte okát és
célját, hiába magyarázzák neki, hogy
ne keresse, mert nincs. Sőt, lelkiis-

meret-furdalást is érez rossz tettei
után, annak ellenére, hogy százszor
bebizonyították neki, hogy az erköl-
csi normák csak esetleges társadalmi
közmegegyezések, objektív erkölcsi
értékek nem léteznek. Sőt, ha felnéz
a csillagos égre, ha látja a gyönyörű
tájat, ha egy haldokló ágya mellett
ül, akkor néha még egy olyan érzés
is megrohanja, hogy talán van Vala-
ki, aki hall, aki lát, akitől jött ez a

gyönyörű világminden-
ség, és akihez hazaté-
rünk. Akihez kiálthatok
a szenvedés idején, aki
ott vár a halál kapujá-
ban. Anyagkor embere
valamiféle sajgást érez
néha, mintha valami
fontos hiányozna.

Azután azzal is
szembesül, hogy anyag-
kor nem működik. Az
anyagmennyiség nem
végtelen, a termelés és a
fogyasztás nem fokoz-
ható tetszőleges mérték-
ben. Visszacsap a termé-
szet és annak objektív
törvényei. Egyre keve-
sebbek kezében kon-
centrálódik egyre több
vagyon – talán ők vol-
nának az anyagkor leg-
főbb kitalálói? – emiatt a
haszon is egyre keve-
sebb helyre megy, és így
a világgazdaság újra és
újra válságba kerül.

Merjünk álmodni: az
anyagkor embere esetleg ráébredhet
arra, hogy nem csak anyag létezik,
sőt, talán nem is az a legfontosabb.
Ráébredhet arra, hogy az univer-
zumnak feltehetően mégiscsak van
valami elégséges oka. Az evolúció
minőségi többleteinek is van okuk. A
világban jelen van egy nagyszerű
rend, bölcsesség és szépség. Ebből
lettünk, és efelé tartunk.

Talán ráébred arra, hogy a reduk-
ció eltünteti a magasabb minősége-
ket, amelyek pontosan a valóság leg-
fontosabb dimenziói. Talán ráébred
arra, hogy az én, az öntudat, a sza-
bad és felelős erkölcsi döntés nem
képzeleti csalódások, hanem valósá-
gok, éppen a legvalóságosabb dol-
gok. Talán rádöbben arra, hogy a vi-
lágba bele van rejtve egy gyönyörű
objektív rend, és ha ezt nem tartjuk
tiszteletben, akkor a környezetünket
és lassan önmagunkat pusztítjuk el.
Talán rájön arra, hogy ha van objek-
tív rend, akkor a korlátlan tolerancia
valószínűleg nem elégséges erkölcsi
elv. Talán ráébred, hogy a mennyisé-
gi növekedés, a fogyasztás és a ter-
melés, a haszon maximalizálása he-
lyett minőségi növekedésre kellene
törekednie.

Utópia, 
avagy világ 

az anyagkor után
Az anyagkor utáni ember hinni

fog a minőség, a szellemi valóságok
létében, a művészi szépben, a szere-
tetben, a világ végső okában és céljá-
ban. Ezért nem fogja száműzni a
sekrestyébe az ezzel foglalkozó em-
bereket, hanem kíváncsi lesz a filo-
zófusok, bölcsek, művészek, a vallá-
sok és különösen is a Biblia szavára.
Be fogja engedni ezeket a szavakat a
parlamentekbe, a tudományos ta-
nácskozások helyeire, a kultúrába, a
közéletbe.

Nem a korlátlan tolerancia lesz az
erkölcsi dogma, hanem sok olyan ér-
ték, amit lassanként újra felfedez,
mint a család, a hit, a tisztelet, a múlt
ismeretének és a belőle való okulás-
nak a fontossága, a nemzet, az anya-

nyelv, az őseink iránti hála, a nagy-
lelkűség, a szeretet.

A gyerekeket ezekre az értékekre
fogja nevelni és tanítani. Elolvastatja
majd velük a múlt legnagyobb szö-
vegeit, tanítja őket a jó parancsának
komolyan vételére, a végső válaszok
keresésének fontosságára.

Az anyagkor utáni ember gátat
fog vetni a vagyon kevesek kezében
való koncentrálódásának. Nyilvá-
nossá teszi a banktitkokat, megszab-
ja a birtokolható vagyon felső korlát-
ját, és az óriásvagyonokra vonatko-
zóan olyan vagyonadókat vezet be,
amelyeket nem az egyes országok,
hanem az emberiség közössége által
létrehozott világtekintély szed be
egységesen az egész földön. Ez a vi-
lágtekintély nem a gazdasági vagy
katonai nagyhatalmak kezében lesz,
hanem az egyes országok a lakos-
ságszámuk arányában szavazhatnak
majd benne.

A bankok pénzteremtő tevékeny-
sége az egyes államok tulajdonában
levő jegybankoknak lesz fenntartva,
csak ők kapnak erre felhatalmazást.
Az országhatárokon (vagy nagyobb
piacközösségeken) átnyúló tőzsdei
tranzakciókat kismértékben meg
fogják adóztatni, a manipulatív
szándékú nagy tőkemozgásokat és
a reálgazdaságtól elszakadt virtuá-
lis pénzügyi tranzakciókat korlátoz-
zák. Az államok, a nemzeti és nem-
zetközi közösségek lassan vissza-
nyerik gazdasági befolyásukat és
erejüket.

Az anyagkor utáni ember számá-
ra nem a GDP növelése lesz a cél,
hanem a földön – jelenleg és a jövő-
ben – élő összes ember boldogságá-
nak, emberhez méltó és szép életé-
nek a lehetővé tétele. A gazdaság
olyanfajta ciklikusságban fog mű-
ködni, amely nem termel szemetet
és nem rombolja a környezetet.

Az anyagkor utáni ember a szelle-
mi környezetszennyezést is tiltani
fogja. A szellemi közös áruház pult-
jaira, a világhálóra nem tehet majd
ki akárki akármit, csakis igazat, szé-
pet, szentet és jót, mint egy normális
áruház polcaira.

Az anyagkor utáni időkben min-
denkinek lesz munkája. A munka
nem elsősorban a haszon termelését
fogja célozni, hanem emellett az em-
ber kibontakozását, a világ szépíté-
sét.

Az anyagkor utáni időkben az
emberi élet újra szent lesz a foganta-
tástól a természetes halálig. Elkép-
zelhetetlen lesz az, hogy bárki egy
másik emberi lény életét kioltsa.

Az anyagkor utáni időkben az
idősek nagyon fontos szereplői lesz-
nek a társadalomnak. A bölcsesség
forrásai, az unokák nevelői, a derű
és az imádság forrásai.

Az anyagkor utáni ember a fenn-
tarthatóságra, a javak igazságos
megosztására és lehetőleg kevés fo-
gyasztásra fog törekedni. Mennyiség
helyett minőségre. Rá fog jönni,
hogy csak akkor lehet igazán bol-
dog, ha a földünkön sehol sincs nyo-
mor, éhezés, elnyomás. Természetes-
sé fog válni az, hogy mindenki szí-
vesen segít és ad, és öröm tölti el, ha
adhatott.

Újra érték lesz a család, a közös-
ség, a kultúra, a minőség. Érték lesz
a takarékosság és a szerénység, a
dolgok megjavítása és újrafelhaszná-
lása. Talán a járvány ezekre a dol-
gokra is taníthatna minket.

Hogyan is nevezzük ezt az anyag-
kor utáni időt? Talán így: Isten or-
szága. De egyszerűbben így is hív-
hatnánk: megérkezés a normalitás-
ba.

Forrás: 
Szombathelyi Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

Mire taníthatna a járvány? 
Székely János szombathelyi megyéspüspök jegyzete az anyagkor emberéről és a jövőről
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Itália lakóit 1348-ban pes-
tisjárvány tizedelte. Bo -
ccaccio Dekameron című
műve életszerű történetet

tár az olvasói elé: hogyan ha-
tározza el ekkor tíz fiatal a fi-
renzei Santa Maria Novella
templomban, hogy ebben a
vészhelyzetben a világtól
messze vonulva egymás szó-
rakoztatásával tölti az időt. Az
ott elhangzó történetek az iró-
nia, a testiség, a humor min-
den figyelmet magával raga-
dó, könnyed stílusában teszik
mérlegre az akkori emberek
szokásait, gondolkodását, éle-
tét. De mondjuk ki: nem más
ez, mint önfeledt menekülés a
bajok és a szenvedők elől. A
naphosszat a virtuális világba
fulladó figyelem ma is sokak
számára felületes megoldás a
mostani bajokra. De ez volna
a mi utunk is?

Ma, 2020-ban, amikor – ki
gondolta volna még néhány
hónappal ezelőtt? – egy másik
járvány söpör végig nem csu-
pán Itálián, hanem immár az
egész világon, szintén felme-
rül a kérdés: mivel töltjük a
kényszerűségből is keletkező
szabad időnket, hogyan ismer-
jük fel otthonainkba visszavo-
nulva az Úr hangját? Vajon
ezen az áldatlan helyzeten is
lehet áldás, ez a sokszor ideg-
tépő bizonytalanság is megtel-
het kegyelemmel, és Istennel
megélt időszakká válhat? Re-
neszánsz kori ifjak módjára
töltjük a járvány sújtotta idő-
szakot, vagy összeszedve ma-
gunkat, aggódó figyelmünket,
csapongó érzelmeinket, még -
iscsak próbálunk a lényegre
összpontosítani? Mi nem túlél-
ni, hanem Krisztussal megélni
akarjuk a jelen helyzetet. 

„Kényszer-lelkigyakorlat-
ra” hív az Úr most, nem szét-
szóródásra.  Távolságtartásra,
de nem elszigetelődésre. Ter-
mékeny csöndre, de nem
idegtépő hallgatásra. Nem
vég nélküli búfelejtő novelláz-
gatásra és nem is egymást el-
bizonytalanító, elkedvetlenítő
pletykálkodásra, hanem isten-
kapcsolatunkban valódi gyó-
gyulást hozó imára. A kereszt
titka által az Úrral való talál-
kozásra. És a kereszt alatt égi
Édesanyánkkal való csendes
együttlétre. Ahogy ma gyak-
ran mondjuk: „minőségi idő-
re”, amit most Istennel és a
Szűzanyával is töltünk, az el-
csendesedés megszentelt per-
ceiben, óráiban. Most nekünk

is ott a helyünk,
velük.

A tanítványo-
kon nagypénteken
szörnyű félelem
uralkodik. Az asz-
szonyok távolabb
állva szemlélik Jé-
zus keresztre feszí-
tését, Péter a saját
tagadásának ku-
darcába roskad, Jú-
dást önkezével ke-
resett halálba ker-
geti a tettével való
szembesülés. Az
apostolok közül
csak az ifjú János
dacol a már kiszol-
gáltatott, keresztjén
szenvedő Krisztus-
ra zúduló, vad
gyűlölettel. Ő közel
marad a Mester-
hez, akárcsak az Is-
tenszülő. És a pas-
sió mélyén kivilág-
lik az akció: a lát-
szólag tehetetlenül
vergődő Jézus nem
sodródik az esemé-
nyekkel, hanem
dolgozik üdvössé-
günkért. Nemcsak
az Atyának áldoza-
tul ajánlott szenve-
désével tesz mér-
hetetlenül sokat a
megváltásra szomjazó embe-
rért, hanem egy nagyon ked-
ves, szelíd, határozott gesztus-
ra is elszánja magát.

Mint egy végrendelet, úgy
hangoznak Jézus szavai János-
hoz: „Íme, a te Anyád!” Mária
és János jövője s velük együtt a
tanítványok, az Egyház jövője
lelkileg megpecsételődött: Jé-
zus az édesanyját Jánosra, a
legifjabb apostolt pedig Máriá-
ra bízza. Urunk felbecsülhetet-
len értéket hagy rá: a saját
édesanyját. Ez is jele és kifeje-
zése annak a hatalmas szere-
tetnek és gondviselésnek, ami-
vel Jézus az övéi iránt viselte-
tik. Az Egyház tagjai iránt. Já-
nos a többi apostolt, az Egyház
leendő első pásztorait is meg-
jeleníti ott. Ha Jézus szeretett
tanítványra bízza Máriát, ak-
kor ránk, mai szeretett tanítvá-
nyaira is rábízta. És minket is
őrá, miként Jánost.

Nem sokkal ezek után
hangzik az isteni szó: „Betelje-
sedett!” Még mielőtt a haldok-
ló Krisztus kileheli Lelkét (pa-
redoken to Pneuma: „átadta a
Lelket”). Még halálában is
ajándékoz: már ott kiárasztja a

Szentlelket az egész teremtés-
re. „Beteljesedett” – hangzik
azután, hogy a Szűzanyát
„házába fogadja” a tanítvány.
Mondhatjuk: valahogy ezzel
együtt lett „teljes a mi üdvös-
ségünk”: csak miután János
Máriában lelki anyára, Mária
Jánosban fiúi támaszra lel,
hangzik el: „Beteljesedett”. A
keresztáldozatnak, Krisztus
megváltói művének tehát ré-
sze volt az is, hogy Máriát az
Egyházra bízza, János szemé-
lyében. Jézus gyermeki gon-
doskodása édesanyjáról, vala-
mint a Szűzanya lelki anyasá-
ga jelenik meg előttünk. 

„Házába fogadta őt a tanít-
vány”? Az eredeti szöveg mé-
lyebb értelmű: eis ta idia, vagy -
is: a dolgai közé. Mindenébe.
Anyagi és lelki javai közé. Jé-
zus gondoskodik anyjáról, hi-
szen – ebből is feltételezzük –
József akkor már nem lehetett
e földi világban, testvérei pe-
dig nem voltak. Kőből épült
és lelki házába, emberi és
apostoli életébe fogadja János
Máriát, s ezáltal valódi életkö-
zösség születik közöttük. El
tudjuk-e mondani Szent II. Já-

nos Pál pápával Máriának,
hogy „Totus tuus ego sum, et
omnia mea tua sunt”; azaz:
„Egészen a tiéd vagyok, és
mindenem a tiéd”? Befogad-
juk-e az életünkbe Urunk any-
ját mi is?

„A tulajdonába jött, de övéi
nem fogadták be” – állapítja
meg evangéliumának kezde-
tén János a testet öltött Igéről.
És épp maga János lesz az, aki
evangéliumának vége felé rá-
cáfol erre: ő befogadja Jézust
és ajándékát, Máriát is. Mene-
külés, hitet próbáló kísértések
várnak a tanítványokra. Jézus
jól tudja ezt, amikor Jánosra
bízza anyját. Az Istenanya kö-
zelsége nekik is, nekünk is
erőt ad. A kereszten haldokló
Mester nem hagyott magunk-
ra bennünket. Mária tanít
minket nagypéntek sötét éj-
szakájában igazán Istenben
hinni, bízni és remélni.

Anyai támaszt is kaptunk
Isten atyasága mellé, de nem
ahelyett! Közbenjáró szereteté-
vel válik kézzelfoghatóvá Má-
ria lelki anyasága mindazok
iránt, akik a keresztség új éle-
tet adó fürdőjében Fiának test-

véreivé lettek.
Gyermekeiként te-
kint ránk. Nyilván-
valóan nem úgy
hús-vér szülőanyja
ő az Egyháznak,
mint Jézusnak, de
ha anyja a Főnek,
akkor – lelki érte-
lemben – anyja a ti-
tokzatos testnek is,
melybe keresztsé-
günkkel mi ma-
gunk is beletestesü-
lünk. Mária isten-
anyasága kiterjed
az Egyház tagjaira
is mint anyai szere-
tetet, mely mintegy
„meghosszabbo-
dik” az egész Egy-
ház felé. Ferenc pá-
pa is atyai gonddal
ismerte fel a Szűz-
anyához tartozá-
sunk különös lelki
igényét, amikor két
évvel ezelőtt elren-
delte az Egyház
anyjának emlék-
napját. Akár ke-
resztet hordozunk,
akár örvendünk,
Máriára mindig
számíthatunk. Ő is
számít ránk.

Hogyan tovább,
Szűzanya? Krisztus

lehajtotta fejét a kereszten.
Nagypéntek minden addigi
reményt összedönteni látszó
csapásai között az Istenszülő
sem tudhatta pontosan, merre
vezetnek a Lélek útjai. Egyet
viszont teljes bizonyossággal
sejthetett: az Isten iránti biza-
lom lángja nem alhat ki ben-
ne, mert a mindenség Ura to-
vábbra is számít a hűségére. A
hit továbbra is láthatatlan híd-
ként ível föld és ég között,
ember és Isten között, halan-
dó és halhatatlan között. Pro-
hászka szavaival élve: Mária
„szíve az égő mécs a szent ke-
reszt tövén”. 

És hogyan tovább, mai Já-
nosok, azaz Krisztus szeretett
tanítványai, a XXI. századnak
ebben a nehéz időszakában?
A válasz világos: csakis ugyan -
ezzel a hittel! Ez sokszor ma-
gas lángokban csap fel, más-
kor halványan pislákol, de él
bennünk, mert nem önszug-
gesztió, hanem a Szentlélek
ajándéka. 2020 húsvétja im-
már a küszöbön áll. És persze
sok minden hiányzik az idén:
az ünnepek előtt a gyóntató-
székek előtt kígyózó sorok, a

liturgiapróbák, a keresztutak,
a nagyhét várva várt esemé-
nyei, melyeket most máskép-
pen élünk meg, és ezt hajla-
mosak vagyunk fájón pana-
szolni. Idén különösen megta-
pasztaljuk: nincs húsvétvasár-
nap nagypéntek nélkül.

De ahogyan a jánosi törté-
net nem állt meg nagypén-
tekkel, úgy a mi történetünk
sem. Előbb vagy utóbb, de ki-
tisztul az égbolt fölöttünk is,
és észrevesszük, ami most ta-
lán csak rejtőző valóság: az
Egyháznak élő, személyes
kapcsolata van célba ért, ha-
zaköltözött testvéreinkkel, a
szentekkel, akik most is ve-
lünk vannak. Krisztus húsvé-
ti győzelme bennük is győze-
lem volt és bennünk is az
lesz. Az idei, minden eddigi
szépet és megszokott értéket
nélkülöző nagyhéten és Isten
népe együttes ünneplésének
hiányában böjtös húsvét ju-
tott nekünk osztályrészül. De
ez is értelmet nyer, ha az
örök húsvét távlata ragyog át
bizonytalanságaink homá-
lyán. E nehéz időszak igazi
gondűzése nem a bevezető
sorokban vázolt felületes örö-
mökben, könnyed sztorizga-
tásokban és e világi élvezetek
kiélésében rejlik, hanem ab-
ban a hamisítatlan boldog-
ságban, hogy mi a Győztes-
hez tartozunk. Jóllehet vár
még ránk jócskán küzdelem,
de itt áll előttünk nagypéntek
örömhíre: az isteni gondvise-
lés jó kezekre bízott bennün-
ket: égi édesanyánk gyengéd
és határozott kezeire. És a
szívünk felderül: nagypéntek
sincs húsvét hajnala nélkül! A
szenvedés Máriának is szen-
vedés volt, mintegy szülési
fájdalom a kereszt alatt, de
Fia áldozatából neki is, ne-
künk is új élet fakadt. Krisz-
tus győzelme Mária megdi-
csőült testében-lelkében is
megnyilvánuló, valódi hús-
véti győzelem.

A Mester nem hagyott ár-
ván bennünket: mintegy hús-
véti ajándékként ránk hagyta
földi élete egyik legdrágább
kincsét, édesanyját. Álljunk
mi is Máriával együtt és hozzá
hasonlóan kitartó, hűséges
szeretettel Urunk keresztje
alatt, hogy elteljünk kegye-
lemmel, és így várjuk élő, hús-
véti reménnyel a Megváltó ál-
tal megígért, boldog föltáma-
dást.

Kovács Zoltán

Nagypéntek örömhíre

Somosiné Tésenyi Timea men-
tálhigiénés szakembernek, a
Semmelweis Egyetem adjunk-
tusának írását adjuk közre.

Mosom kezeimet. Amikor belé-
pek, amikor kilépek, főzés előtt, fő-
zés után, pakolás után, tárgyakhoz
érve, különösen, ha az érintett tárgy
a kinti világból való. Mosom kezei-
met, türelmesen, néha idegesen, de
legalább húsz másodpercig.

Ez pont egy Miatyánk ideje. Elő-
ször nevettünk, amikor megláttuk az
ábrát, hogyan is kell az ima mondási
ritmusában kezet mosni. Aztán rá-
jöttünk, hogy a Miatyánk most más-
ként segít.

Méri az időt, lelassít, hogy ne
kapkodjuk el.

Eddig mindig futtában mostam
kezet. Futtában éltem, fejben már

egészen máshol voltam, kapkodtam,
sok mindent akartam csinálni egy-
szerre.

A kézmosás csak egy mellékes,
rutinos művelet volt, épphogy vizes
legyen a kezem, gyorsan egy kis
szappan, már itt sem vagyok.

De most erre a mellékes, rutinos
cselekvésre az egész környező vilá-
gom iránti felelősségem súlya nehe-
zedik.

Furcsa ez a vírus, az egész földet
kihívja maga ellen, kutatók seregei
küzdenek, hogy megállítsák, és én
egy egyszerű, lelassult, szappanos
kézmosással is fölvehetem ellene a
harcot.

Eddig azt hittem, akkor segíthe-
tek sokat és sokaknak, ha gyors va-
gyok. Gyorsan dolgozom, szaladok
haza, sok mindent intézek, sietve,
minél többet, minél többeknek.

De ez most nem jön be. A szap-
pannak idő kell, míg lebontja a ví-
rust védő zsírréteget. Nagyon hosz-
szú nekem ez a húsz másodperc.
Mennék, futnék tovább, de meg kell
várnom, amíg a szappan és a víz el-
végzi a dolgát. Közben csak csend-
ben mondom a Miatyánkot, ez visz-
szatart attól, hogy idő előtt tovább-
álljak, dolgom végezetlenül.

Talán ez a kis vírus engem is le-
lassít. Rájövök, hogy nem az a lé-
nyeg, hány embernek, hány ügyben
vagyok jelen, hanem hogy tényleg
jelen legyek.

Mosom kezeimet, veled, Pilátus,
de egészen más okból, mint te. Én
pont nem letenni, hanem magamra
venni szeretném a másokért vállalt,
rám eső felelősséget.

Fotó: Pixabay

Altichiero da Zevio freskója a padovai Szent György-oratóriumban

Talán ez a kis vírus engem is lelassít...
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Az esztergomi Keresz-
tény Múzeumban őrzött
középkori műkincsek kö-
zül az egyik legismertebb
a XV. század utolsó har-
madból származó, kereke-
ken gördíthető szentsír,
melyet a garamszentbene-
deki, egykori bencés apát-
ság templomából Simor Já-
nos érsek szállíttatott 1870
körül Esztergomba. 1965-
ig a Bazilikában őrizték. A
nagyheti szertartások tar-
tozéka a középkortól egé-
szen a XX. század közepé-
ig tette szemléletessé az
egyházi év legfontosabb
ünnepét. A középkori és
az újkori használat módjá-
ról csak feltételezéseink
lehetnek, de annyit bizo-
nyosan állíthatunk, hogy
évszázadokon át különös
megbecsüléssel vették kö-
rül az úrkoporsót. Bár a
múzeumi elhelyezéssel a
csodálatos faragvány ki-
került a szakrális szolgá-
latból, mégis nagy tiszte-
lettel tekintünk rá mind a mai napig.
Fotókon, képeslapokon gyakorta
osztjuk meg egymással a róla ké-
szült felvételeket, elsősorban húsvéti
üdvözletként.

A szabályos téglatest formájú sír-
ládát négy kerék hordozza. Hosz-
szanti oldalára három-három katona

domborműves, fából készült tábláját
erősítették. A katonák viselete rész-
ben törökös, részben a Mátyás király
híres seregéből ismert katonai vise-
let, a készítés korából. Jézus sírjának
őrzői közül néhányan alszanak, míg
mások riadtan fölfelé tekintenek. A
sír hátulsó lapján az üres sírhoz kö-
zeledő asszonyokat látjuk, amint az
angyalnak a feltámadásról szóló hír-
adását hallgatják. Az elülső oldalon,
lent maga a feltámadott Krisztus is
megmutatja magát, amint alászáll a
pokol tornácára, hogy kivezesse az
első emberpárt és Keresztelő Szent Já-
nost a halál sötét birodalmából az
üdvösségre. A jelképes koporsóra
egy áttört szerkezetű, gótikus fel-
építményt ácsoltak, amelynek for-
mája az egyterű kápolnákat idézi
meg. Átlátást nyújtó oldalfalai olya-
nok, mint a mérműves ablaknyílá -
sok a középkorban. Szamárhátíves,
csúcsíves záródásuk, a leveles, virá-
gos díszítmények, a fiatornyocskák
szép keretbe foglalják a körben álló
tizenkét apostolszobrot. Az aposto-
lok némelyike jól felismerhető kezé-
ben tartott jelképéről, míg mások ki-
létét csak találgathatjuk. A kápolna-
térre sátortető borul, melynek díszí-

tése ugyancsak a gótika gazdag for-
mavilágába kalauzolja el a szemlélőt.
Az elülső oldalon a sírláda párká-
nyához széles, kiugró konzolt erősí-
tettek. Fölötte, a szobrok közötti nyí-
láson át helyezhették be azt a halott
(csukott szemű) Jézust ábrázoló kor-
puszt, amely ma is eredeti helyén, a

garamszentbenedeki templomban
található. Érdekessége, hogy a karjait
csapok segítségével le tudták hajtani,
miután levették a keresztről, hogy az
úrkoporsóba helyezzék. A korpusz
mintegy százötven éve Garamszent-
benedeken, az úrkoporsó XIX. száza-
di egyszerűsített másolatában fek-
szik, letakarva. Ugyanezen az előol-
dalon, a tető szintjén egy hosszúkás
szoborfülkét is elhelyeztek, mely már
az úrkoporsó Esztergomba érkezésé-
től kezdve üresen áll.

Művészettörténészek, történé-
szek, restaurátorok újra és újra meg-
vizsgálták a tárgyat és a korabeli
írott forrásokat, hogy egy-egy ada-
lékkal gazdagítsák az úrkoporsóval
kapcsolatos ismereteinket. A 325
centiméter magas és 226 cm széles,
100 centiméter mély sírépítmény a
jelenlegi formájában megőrizte az
eredeti, 1480-1490 táján faragott mű-
alkotás emlékét, de sok részletében
a későbbi beavatkozások nyomát is
felismerhetjük rajta. Tisztában kell
lennünk azzal, hogy a XV. század-
ban minden bizonnyal másképpen
használhatták, mint a barokk kor-
ban vagy még később. Időközben
egyrészt változott a szertartásrend,

másrészt számolni kell az egyedi,
helyi szokások alakulásával is.

Ha restaurátorokat kérdezünk,
ők a legutóbbi – az 1970-es években
– végrehajtott alapos vizsgálatok 
és műtárgyvédelmi beavatkozások
alapján adhatnak tájékoztatást az úr-
koporsó eredetiségéről. Az 1872-ben

Bécsben elvégzett első állag-
megóvás sok kiegészítést, át-
faragást, átfestést jelentett, sőt,
ekkor két új szobor is került az
apostolok sorába. A XX. szá-
zadban legalább három alka-
lommal, több-kevesebb szak-
értelemmel nyúltak hozzá az
úrkoporsóhoz, abból célból,
hogy az újkori kiegészítések-
től megszabadítsák. Lassan
időszerű lenne a mai technikai
lehetőségek igénybevételével
megvizsgálni a faanya-
got, a festékeket, az ara-
nyozást. Így talán köze-
lebb juthatnánk egyes
részek kormeghatározá-
sához, és elkerülhet-
nénk a funkcióra vonat-
kozó, bizonytalan ala-
pokon nyugvó nézetek-
nek a köztudatban való
meggyökeresedését.

A történészek a ke-
letkezés körülményeit
vizsgálhatják. 1483 kö-
rül Mátyás király aján-
dékaként érkezett a ga-
ramszentbenedeki ko-

lostorba egy szentföldi erede-
tű Szent Vér-ereklye, melynek
tisztelete népszerű zarándok-
hellyé tette Garamszentbene-
deket. A nagyheti szertartások
liturgiáját helyben fennmaradt
források hiányában, másodla-
gos szertartásleírások alapján
igyekeznek bemutatni a szak-
értők. A késő középkorban
nem beszélhetünk egységes
nagypénteki, nagyszombati li-
turgiáról, de a szent kereszt
előtti hódolat, a kereszt (kor-
pusz), esetleg a szentostya el-
temetése, elrejtése mindenütt
gyakorlat volt. Ahogy a szent-
sír látogatása, őrzése, majd a
feltámadás ünneplése is, az
üres sírral, körmenettel, eset-
leg már az Oltáriszentség ki-
helyezésével. Az egyházi szer-
tartás többnyire kiegészült
drámai elemekkel. A misztéri-
umjátékok helyi sajátosságai
összefüggésben lehettek a
mozdítható, nyilván díszlet-
ként is értelmezhető úrkopor-
sóval.

Művészettörténeti megkö-
zelítésben is virágkornak te-

kinthető Garamszentbenedeken az
1480-as évektől az 1510-es évekig
terjedő időszak. Az esztergomi Ke-
resztény Múzeumba és a Főszékes-
egyházi Kincstárba igen sok tárgy
került ezekből az időkből: legalább
öt szárnyas oltár darabjai, más önál-
ló táblaképek és ötvöstárgyak, köz-
tük egy jeles monstrancia.

Az úrkoporsó alapos megfigyelé-
sével a használat fő hangsúlyaira kö-
vetkeztethetünk. A tárgy monumen-
tális megjelenése és a hatalmas ara-
nyozott felületek különösen ünnepé-
lyessé teszik a jelképes sírt. Bár min-
den bizonnyal már a nagypénteki
szertartásban használatba vették,
igazán tündöklő szerephez a feltá-
madás kapcsán jutott. Ekkor már ki-
vehették belőle a korpuszt, a helyén
talán lepleket hagytak. Az esemé-
nyeket a sírláda oldalán egészen
életszerű közelségben követhetjük
nyomon. A halálból új életre kelt Jé-
zus emberfeletti látványa a Szentírás
leírásában sem olvasható pontosan,
hiszen az a szemtanúk, a katonák
számára is felfoghatatlan, gyorsan el
is menekülnek a helyszínről. A kene-
tet hozó asszonyok megjelenése im-
már nem a megmagyarázhatatlantól
való félelmet sugározza. A bájos, ki-
simult női arcok, a kezekből szinte
kihulló balzsamos edények, az an-
gyal szelídsége bensőségessé, meg-
nyugtatóvá szelídíti az üzenetet:
„Miért keresitek a holtak között az
élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt.”
(Lk 24,5–6) Az addig szomorúnak,
visszafordíthatatlannak ítélt halál
miatti gyász hirtelen örömteli életté
válik. Az asszonyok ámulata szavak-
kal szinte leírhatatlan. Az átgondolt,
teológiailag megalapozott koncepci-
ónak megfelelően az úrkoporsó má-
sik oldalán különös jelenet bontja ki
a keresztény hitünk lényegét érintő
gondolatmenetet, melyhez a Hitval-
lás szavait kell idéznünk: Jézus
Krisztus „alászállt a poklokra, har-
madnapon föltámadt a halottak kö-

zül”. Itt nyer lassanként értelmet a
Fiúisten halála és feltámadása. Jézus
szenvedett és meghalt emberként,
hogy legyőzze a halált, a gonoszt
(lásd Jézus lába alatt a torz fejet!), és
kivezeti a halál birodalmából azokat
a lelkeket, akiket igaznak tart. „Mert
Krisztus is meghalt egyszer a bűnö-
kért, az Igaz a bűnösökért, hogy Is-
tenhez vezessen minket. A test sze-
rint ugyan megölték, de Lélek sze-
rint életre kelt. Így ment el a börtön-
ben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt
nekik.” (1 Pt 3,18–19) Az ábrázoláso-
kon általában a bűnbeesés két alak-
ját, Ádámot és Évát, valamint Ke-
resztelő Szent Jánost láthatjuk Jézus
társaságában, aki immár Megváltó-
ként, dicsőséges köpenyben, rend-
szerint keresztes zászlóval jelenik
meg.

Az úrkoporsó elülső oldalán a
konzol és a szoborfülke funkciója
többféle feltételezést enged meg. Az
közbenjáró fájdalmas Krisztus szob-
ra, úrmutató, illetve a Szent Vér
ereklyetartója kaphatott itt helyet.
Hogy melyik korban melyik hol áll-
hatott, abban sem foglalhatunk állást
egyértelműen. A jövőbeli kutatások
remélhetőleg tisztázni fogják a ma
még megválaszolatlan kérdéseket.

Az úrkoporsóra tekintve, azt hit-
tel, nyitott szívvel körbejárva, a fel-
támadás, a megváltás örömhíre ke-
rül elmélkedésünk középpontjába.
A sírládán megjelenített történetre
való emlékezés, az Oltáriszentség
jelenvalósága egészen konkréttá vá-
lik. Hiszen a nagyhéten és minden
szentmisében újra felidézett esemé-
nyekre épül egész közösségünk,
Egyházunk. Nézzünk csak rá az
apostolokra, a kápolnára, vagyis az
Isten dicsőítésére rendelt épületek-
re, a bennük szolgáló papságra és a
hívekre! Mind hálát adhatunk, hogy
együtt állunk a ragyogó, üres sír
körül.

Kontsek Ildikó
Fotó: Mudrák Attila

A garamszentbenedeki úrkoporsó
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Régóta tudom, meggyőző-
désem, sokszor írtam róla, hi-
szen folyamatosan tapaszta-
lom, hogy az evangéliumon és
az emberi szeretetkapcsolato-
kon túl semmi más nem képes
olyan közvetlenül, néha már a
színről színre látás erejével el-
jutni a misztériumhoz, Isten
valóságához, a krisztusihoz,
mint a művészet. Néhány sor-
nyi, nem az emberi logikát kö-
vető idézet, egy megfoghatat-

lan szépségű motívum, egy
látnoki érzékenységgel megra-
gadott forma, egy-egy ihletett,
katarzist kiváltó önkifejezési
mód többet tud, többet lát és
többet ad egy sok száz oldalas,
a misztériumot száraz tudás-
sal, leginkább csak kívülről fe-
szegető teológiai okfejtésnél.
Hiszen a misztériummagyará-
zat már önmagában ellent-
mondás. A lényeg nem így,
nem az akarat nyomására adja
meg és tárja fel magát.

A Dél-Franciaországban élő,
magyar származású szobrász-
művész, Maria de Faykod (Fay-
kod/Fayköd Mária Zsuzsa) jól
tudja, érzi ezt, hiszen hivatásá-
val a kezdetektől közvetítővé
vált. Vallja: „azt csinálom, ami-
re föntről kapok indítást, ez
számomra a tökéletes alkotó-
szabadság.” Az elmúlt évek-
ben gyakran beszélgettünk
munkáiról, különösen a lour-
des-i keresztútjáról, amivel –
túlzás nélkül állítható – világ-
hírűvé vált. A stációk szemlé-
lői (zarándokok, betegek, kísé-
rők, turisták), ha nem tudják is

megfogalmazni, hogy miért,
általuk valahogy mást, valami
többet tapasztalnak meg, mint
a húsvétra tekintő hagyomá-
nyos keresztútjárás résztvevői.

Amikor egy korábbi inter-
júban Máriát arról kérdeztem,

milyen „benső céllal”, ponto-
sabban milyen lelkülettel fa-
ragta márványba a passiót,
így foglalta össze látásmódját:
„Az Egyháztól gyakran jön
felkérés, hogy készítsek olyan
szobrokat, amelyek egyszerű-
en csak ábrázolnak, bemutat-
nak egy szentet. A formai áb-
rázolás nem inspirál, inkább
azt szeretném kifejezni, hogy
az a személyiség miért lett te-
remtve, és milyen spirituális

lenyomatot hagyott a létezésé-
vel. A lourdes-i keresztutat is
igyekeztem élővé tenni. Nem
elsősorban Jézus szenvedését,
utolsó napjának pillanatait
szerettem volna megmutatni,
hanem azt, hogy a krisztusi
szeretet hogyan tudja átlénye-
gíteni és felemelni a szenve-
dést. A helyi püspökkel volt
egy küzdelmem a Feltámadás
stációja miatt. Azt akartam,
hogy a Lourdes-ba zarándo-
koló betegek a keresztút vé-
gén ne a sírba helyezett Jézust
lássák, hanem a feltámadott
Krisztust. Azt a tényt tudato-
sítsák magukban, hogy min-
den pillanattal átlényegülünk;
és hogy a szenvedés, a halál
az átmenete a folytonos meg-
újulásnak... A kálvária a re-
mény útja! Legtöbbször a sta-
tikus születés–halál–feltáma-
dás relációban szólunk Jézus-
ról. De Jézus él! Mindjobban
kibontakozik. Ez egy dina-
mizmus, folyamat, amelyben
nincs megállás. Nem pusztán
emlékezünk Krisztusra, ha-
nem bennünk él. A mostani,

bennünk élő arcát kell meg-
mutatni. Erre törekszem.”

Munkamódszere ugyan-
csak egyéni, mondhatni köz-
vetlen: „Én nem erőltetem,
hogy Istenhez szóljak, ha-
gyom, hogy ő szóljon hoz-

zám. Szobrászkodás közben
nem imádkozom, hanem Vele
vagyok, és nézem: a meglátá-
sért. Nem a szavakban kere-
sem a kapcsolatot... – azokon
túl. Olyan, mintha átváltozna
a lényünk. Az alkotás folya-
mata válik imává. Amikor
dolgozom, és odaütök a kala-
páccsal, ahogy kezd kialakul-
ni a forma, már a márvány ha-
sadásának is hangja van. A
szobraimban ábrázolt emberi

formák sosem szakadnak ki a
világból. A fényözön-lélekára-
dásszellő spirituális energia
mindig Krisztushoz köt: tőle
jön, és hozzá tér vissza. Mert
nem csak az ember törekszik
az isteni felé; ahogy annak
idején a próféták, ha odafigye-
lünk, folyamatosan sugallatot
kapunk az Istentől.”

Januárban egy e-mail érke-
zett a szerkesztőségi címre a
Váci Egyházmegye Kórházlel-
készi Szolgálat lelkigondozói-
tól. Máriával keresték a kap-
csolatot. A Pest Megyei Flór
Ferenc Kórházban húsvét
előtt, a nagyböjttől szeretnék
kiállítani a lourdes-i kereszt-
útról készült fotókat. És bíz-
nak abban – tették hozzá –,
hogy végleges helyet kaphat
ott a képsorozat, mert „a be-
tegség keresztjével a keresztút
lelkiségének igazi helye lehet-
ne nálunk”.

Az érdeklődő levélben azt
is megfogalmazták, mit jelent
számukra a művészi eszkö-
zökkel kifejezett lényeg: „A vi-
lágban is nagyon nagy szük-
ség van ezekre a műalkotá -
sokra, hát még a beteg embe-
reknek mekkora szükségük
van arra, hogy megtapasztal-
ják: nincsenek egyedül a
szenvedéseikkel. Aki kórház-
ban dolgozik, és nap mint
nap együtt hordozza a ke-
resztet a szenvedőkkel, az is
nagyon sok erőt tud meríteni
egy pár perces szemlélődés-
ből. Nekünk, lelkigondozók-
nak nem is sorolom, milyen
érzés volt ezeket a képeket át-
böngészni és meghatódni...
majd továbbgondolni... vágya-
kozni! Amikor ezt az elképze-
lést jeleztük a kórházi veze-
tésnek, örömmel fogadták a
hírt. Várják, várnák nagyon!
Mivel még kórházi kápolnánk
sincs, talán az egyik legjobb
hely lehetne ez a stációknak:
megnyugvást adna a betegek-
nek, a hozzátartozóknak és a
dolgozóknak is!”

A tizenhét stációfotó – Fa-
ragó Artúr kórházlelkész és az
általa létrehozott Ember a
Kórházban Közhasznú Alapít-
vány segítségével – megérke-

zett a rendeltetési helyére. A
világjárvány azonban közbe-
szólt, így a képek csak később
kerülhetnek föl a folyosó falá-
ra, ahol betegek, gyógyítók és
látogatók egyaránt láthatják
majd őket. Talán nem is érhet
egy alkotót nagyobb elismerés
annál, hogy a lélekgyógyászat
terén a gyakorlatban, a hét-
köznapi valóságban is szük-
ség van rá: a spirituális közve-
títő szerepre, amelyre szüle-
tett. A lourdes-i keresztút ké-
pei pedig máshol is feltűnnek,
nemrég egy cannes-i temp-
lomban függesztettek ki róla
egy fotósorozatot. És miután a
korábbi album már elfogyott,
újabb reprezentatív kiadvány
készül a stációkról.

Cannes egyébként a koráb-
bi kiállításokon túl jelenleg
más szempontból is inspiráló
terep Faykod Mária számára,
akit ezúttal telefonon sikerült
elérnünk. Mesélte, hogy a vá-
rossal szemben lévő egyik kö-
zeli szigeten már évek óta egy
szobrot szeretnének felállítani
a tengerbe veszett áldozatok,
menekültek emlékére – értük.
Hatalmas munka lenne, négy-
öt méter magas, távolról is lát-
szó mű, aminek a megfaragá-
sa megint éveket venne igény-
be, akárcsak a lourdes-i alko-
tás, mondja Mária. Itt is meg-
jelenne a szenvedés, a halál,
de vele a reményt adó hitet, a
mindent megváltoztató krisz-
tusi jóságot és az együttérzést

szeretné előhívni az emberi lé-
lek mélységeiből. Még talán a
jelenre is reflektál majd, hi-
szen a járványt kísérő létbi-
zonytalanság és félelem is
egyfajta elmerülés és kapasz-
kodókeresés. Nehéz helyze-
tekben még jobban megnyil-
vánul a másokra való odafi-
gyelés. Még azokban is meg-
villan a húsvét realitása, az
együttérzés, akik nem hisznek
Krisztusban. Nem így van? –
kérdez vissza, megerősítést
nem várva. Tény, hogy a vész-
ben föléled a jóság és a segítő-
készség. Mária ezúttal is car-
rarai márványban gondolko-
dik, annak kékes erezetű vál-

tozatában, amely által megje-
lenítheti a tengert, a hullámot
és az áramlást is. Az áramlást,
az ég, a föld, a víz, valameny-
nyi létező és az odaát kap-
csoltságát, amely jóformán
minden alkotásának sajátja.

Visszatérve Lourdes-ra, ar-
ra, hogy mit és hogyan mutat
most a grottához nemrég kö-
zelebb helyezett keresztút,
Mária a jövőbeli kiteljesítő
változtatásokra hívta fel a fi-
gyelmet: „Szemben, a Gave de
Pau másik oldalán a hídról
már látszik a keresztút első ál-
lomása. A korábban kisebb
csoportokba rendezett, félkö-
rökben elhelyezett stációk itt
egymástól távolabbra kerül-
tek. Ebben a formában a szob-
rok már valódi utat jelölnek
ki; és az útvonalat nyaranta
nem a forró napsütésben, ha-
nem fák árnyékban járhatják
be a zarándokok. Eredeti el-
képzeléseimet követné, ha

minden állomás környezetét
úgy alakíthatnánk ki, mintha
a természet, a növényzet a
szobor része, folytatása lenne.
Ezért a mostaninál valamivel
nagyobb távolságra kell vinni
egymástól a stációkat, ami
azért is előnyös, mert hallot-
tam, hogy amikor nagyobb
zarándokcsoportok érkeznek,
nincs elég hely közöttük.”

Mária idén is szeretett vol-
na visszamenni a kegyhelyre,
már csak azért is, mert ő szok-
ta elvégezni a márványszob-
rok éves állapotfenntartó ke-
zelését. Ez az ügyelet azonban
most az ismert okokból várat
magára, de Lourdes-dal kap-

csolatban megjegyezte: „Min-
den téren pozitív változásokat
tapasztalok. Örülök, hogy a
Lourdes-hoz kötődő teológu-
sok is felismerték, ez a szobor-
sorozat a keresztút megújulása.
Ami nem eltérést vagy a ko-
rábbiakkal való ellentétet je-
lent, hanem éppen az eredet-
hez való visszatérést. Ennél a
keresztútnál nem az a fajta ve-
zetettség dominál, mint ami-
kor egy lelkipásztor minden
állomásnál felolvassa, esetleg
magyarázza a zarándokoknak
a vonatkozó evangéliumi rész-
letet. Ez – ahogy a helyi püs-
pök és a kegyhely új rektora is
nevezi – a feltámadás keresztút-
ja. Elsősorban arról szól, illet-
ve arra szólít fel, hogy végig-
járói, szemlélői személyesen
találkozzanak a krisztusi sze-
retettel, és kapcsolódjanak
őhozzá. Ez egy híd Jézushoz.
Minden stációnak üzenete és
a legkisebb formának is szinte
olvasható mondanivalója van.
Az ideám, hogy a zarándo-
kok, az odalátogató betegek
szavak nélkül, a keresztúti
szobrokat szemlélve, közvet-
lenül – lélek a lélekhez – él-
hessék át, tapasztalhassák
meg Krisztus bátorító valósá-
gát, kiáradó szeretetét. Ennek
a műnek kezdettől fogva meg-
ható története van, aminek a
mai napig nincs vége. Az al-
kotás folytatódik, egyrészt lát-
hatatlanul, a zarándokok szí-
vében, akik a stációk spirituá-
lis dimenzióját meglátják;
másrészt a szoborcsoport las-
san, de egyre biztosabban a
lourdes-i szentély részévé vá-
lik.”

És hogy megy most a mun-
ka a szoborparkban, a nap-
fény felé fordított műterem-
ben? Milyen a pireneusi, pro-
vence-i, dél-franciaországi
„békesség” a kijárási tilalom-
ban? „Mindent ugyanúgy csi-
nálok, ahogy eddig. Amire vi-
szont korábban nem volt pél-
da: a koronavírus miatt márci-
usban a lourdes-i kegyhely is
bezárta a kapuit. Most másfaj-
ta csend ereszkedett rá. Ezt ta-
pasztalom itt is, a múzeu-
momban és a mellette lévő, a
világ zajától amúgy is távoli
műtermemben. A madárdal is
másként hat. A világ, ha csak
kis időre is, megszabadult a
zajoktól, és e húsvéthoz köze-
ledő időszakban a lélek csend-
je lehetőséget ad az elmélke-
désre, arra, hogy a teljességre
figyeljünk. Lourdes-ban most
szintén e különös, éles csend-
ben állnak a stációk. De azt hi-
szem, hogy éppen ebben a né-
maságban szólalnak meg a
leginkább. Talán ezekben a
várakozó napokban, hetekben
válik igazán világossá és ért-
hetővé az üzenetük.”

Pallós Tamás
Fotó: Maria de Faykod

Híd Krisztushoz
Faykod Mária a lourdes-i keresztút és az alkotás erejéről
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„Törvényemet bensejükbe adom 
és a szívükbe írom.

Istenük leszek, ők pedig 
az én népem lesznek.”

(Jer 31,33)

Templomaink homlokza-
tán és közösségi épületeinken
szerte az országban ki vannak
függesztve plakátok és moli-
nók, melyeken nagy betűkkel
szerepel a felirat: „Találkozz
Jézussal Budapesten!” Az el-
múlt években, hónapokban
egyre inkább átitatta Katoli-
kus Egyházunk életét a kong-
resszusi készület. Közös
szentségimádások, a missziós
kereszt körüli imaösszejövete-
lek, találkozók, konferenciák,
lelkigyakorlatok által erősöd-
hetett a hitünk, elmélyülhetett
lelkiéletünk. Ezek az alkalmak
lehetővé tették, hogy találkoz-
zunk egymással és az eucha-
risztikus Jézussal. A kisebb-
nagyobb létszámú összejöve-
telek arra is fölkészítettek ben-
nünket, hogy egy még népe-
sebb találkozón, a kongresz-
szuson is részt vegyünk.

A készület ideje alatt az
egyházi év ünnepei is új fény-
ben jelentek meg számunkra.
Lépésről lépésre fedezhettük
fel az Eucharisztia titkát. Az
eucharisztikus Jézus által újra-
értelmezhettük istenkapcsola-
tunkat, családi és házassági
kapcsolatainkat, a hitoktatási
módszereket és a legkülönfé-
lébb feladatainkat: egyszóval
életünk és imádságaink érté-
két, titkát újraértelmezhettük
az Eucharisztia fényében.

Mondhatjuk, hogy vitt ben-
nünket a lelkesedés, a lendü-
let. Hiszen bárhogyan viszo-
nyultunk is a kongresszussal

kapcsolatos szervezéshez, va-
lamennyiünk közös élménye
lehetett, hogy reflektorfénybe
került az eucharisztikus Jézus.
Ő, aki keresztény katolikus
identitásunk sarokpontja, for-
rás és csúcs számunk-
ra. Lehetünk olyan
emberek, akik az Eu -
charisztiához való ra-
gaszkodásukat és sze-
retetüket szívesen feje-
zik ki nagy létszámú
ünneplő közösségben.
Vagy olyanok, akik
számára inkább az az
otthonos, ha kis közös-
ségben, csendes, visz-
szafogott áhítattal ve-
szik körül az Eucha-
risztiát. Ám lelki alka-
tunktól függetlenül
mindannyian elmond-
hatjuk magunkról,
hogy a szentmise, az
eucharisztikus jelenlét
valamiképpen hatással
van ránk, vonz, éltet,
táplál bennünket.
Ezért találtunk otthon-
ra a Katolikus Egyház-
ban.

Most, a kongresszusi ké -
szü let célegyenesébe érve,
mintha kihúzták volna a talajt
a lábunk alól. Olyan helyzet-
ben találtuk magunkat, amit
korábban még nem tapasztal-
tunk. Mivel korábban soha
nem éltünk át ilyet, szükség-
szerűen járatlan utakon kell
elindulnunk. Ma azok is meg-
élik az eszköztelenséget, a te-
hetetlenséget, akik eddig a
szellemi, lelki, fizikai bizton-
ságot adták nekünk. 

Az online világban új erővel
kapcsolódunk egymáshoz. El-
mélkedések, imádságok köz-

vetítései révén sok támogatást
kapunk lelkipászto roktól. Jó
olvasni higgadt szakemberek
értékeket felmutató írásait. Jó
érzékelni sokak jóságát és
nagylelkűségét. Ám az érté-

kek keresése közepette is átél-
jük az elszakítottságot, az izo-
lációt, a bizonytalanságot, az
aggodalmat. Nincsenek nyil-
vános szentmisék, nem vehet-
jük magunkhoz az Eucharisz-
tiát és nem ünnepelhetjük hi-
tünk legnagyobb titkát közös-
ségben, felszabadult öröm-
mel, a húsvéti liturgiák által.
Azt is kérdezhetnénk: Mégis
milyen húsvét az idei? Ho-
gyan találkozzunk Jézussal,
ha nem lehetünk vele abban,
ami számunkra a legfonto-
sabb? Hogyan ihatunk a for-
rásból, ha nem mehetünk a
közelébe?

Az idei nagyböjti út is be-
vezet minket a húsvét titkába,
és élővé teszi az Eucharisztia
titkát. Igaz, egészen másként,
mint ahogyan tanultuk, meg-
szoktuk, begyakoroltuk.

Az idei húsvéton mintha
meghívást kapnánk arra,
hogy a szentsírt ne a templo-
mainkban díszítsük fel, és ne
ott hódoljunk előtte, hanem
önmagunkban fedezzük föl.
A szentsír az a hely és az a lé-
lektani tér, ahol az élet legyő-
zi a halált. Engedjük, hogy a
lelkünk legbenső kamrája
váljék a szentsír helyévé. Itt
vannak sötétségeink, aggo-
dalmaink, az élettel és a ha-
lállal kapcsolatos szorongása-
ink. De itt van az a mély tu-
dásunk is, hogy létezik az
Örökkévaló. Itt, a mélyben
tudjuk, hogy a szeretet erő-

sebb, mint a halál. Tudjuk,
hogy láthatatlan szálakkal
vagyunk összekapcsolva Is-
tennel és egymással. Bizony-
ságunk van arról is, hogy
semmi sem választhat el ben-

nünket Isten szereteté-
től, még a szorongása-
ink, a félelmeink, a te-
hetetlenségünk sem
lehet akadály neki.
Húsvéti gyertyánk az
idei évben éppen itt, a
lelkünk benső kamrá-
jában fog meggyullad-
ni. Felidézhetjük a
pap szavait, aki a hús-
véti gyertyát a követ-
kező imádság kísére-
tében jelöli meg: „Jé-
zus Krisztus tegnap és
ma. Ő a kezdet és a
vég, ő az alfa és az
ómega, övé az idő és
övé az örökkévalóság.
Övé a hatalom és a di-
csőség mindörökkön
örökké.” Becsukhatjuk
egy pillanatra a sze-
münket. Figyelhetünk
bensőnkbe, és szem-

lélhetjük ott a húsvét szelíd
fényét. A gyertya lángja a lel-
künk mélyén Isten jelenlété-
ről beszél. Ő jelen van ben-
nünk. Találkozni akar velünk,
ott, ahol vagyunk. Mintha Jé-
zus azt mondaná nekünk:
„Tudom, hogy találkozni
akartál velem. Most azonban
én jövök el, hogy találkozzak
veled. Lélekben és igazság-
ban, a te lelked szentélyében,
benső szobádban. Hisz feltá-
madtam és élek. Át tudok
lépni zárt ajtókon és falakon.
Hiszen semmi nem választ-
hat el a szeretetemtől. Min-
dent átfogó jelenlétemtől.” 

Amikor a szentmisét a tele-
vízión vagy interneten keresz-
tül követjük, nem szükségsze-
rű, hogy csupán egy közvetí-
tés nézői legyünk. Részt is ve-
hetünk a szentségi történés-
ben, még ha távolról is. Úgy
tekinthetünk magunkra, mint
egy-egy falatka kenyérre, da-
rabka ostyára, kortynyi borra.
Kérhetjük a kegyelmet, hogy
bennünk is történjen a szent-
mise, amit éppen nézünk.
Mondhatjuk: „Jézusom, Szent-
lelked kegyelmével add, hogy
lélekben és igazságban kap-
csolódjak a szentmiséhez. Fo-
gadj el, szentelj meg és for-
málj. Nem vagyok több, mint
egy falat kenyér és mint egy
korty bor, de ami vagyok, le-
gyen egészen a tiéd! Szentlel-
ked által tedd meg, hogy ben-
nünk és közöttünk az Eucha-
risztia titka életre váljék.” 

Az idei nagyböjti út is beve-
zet bennünket a húsvét titká-
ba, és élővé teszi számunkra
az Eucharisztia misztériumát.
Egészen közel hozzánk, és
egészen másként, mint eddig.
Felkínálja nekünk, hogy éltető
kenyér, az ünnep örömének és
vigasztalásának bora legyünk
egymás számára. Az idei hús-
véton talán arra vagyunk
meghívva, hogy az élet értéke
és az örök élet reménye éppen
az emberi törékenységünkön
keresztül váljék érzékelhetővé
környezetünk, sőt önmagunk
számára is. A feltámadt Jézus
a mi szeretetünk és remé-
nyünk által kívánja megmu-
tatni magát, így akar vigasz
lenni mind annyiunk számára.

Versegi Beáta-Mária CB
Fotó: Ambrus Marcsi

Számtalan új évet élhetünk
meg: januárban az új eszten-
dőt, szeptemberben, az iskolá-
ban az új tanévet köszöntjük,
és egyre többen ünneplik meg a
kínai újévet is. Jézus pedig
gondoskodott nekünk még egy
újrakezdési lehetőségről. Az-
zal, hogy feltámadt. 

A húsvét más, mint a többi kez-
det, hiszen előtte negyvennapos elő-
készületi idő áll rendelkezésünkre.
Így húsvét vasárnapján már mi is ké-
szen állhatunk arra, hogy a feltáma-
dás napján új életet kezdjünk Krisz-
tusban.

A nagyböjt ideje alatt volt időnk
megismerni magunkat, a gyengesé-
geinket, a vágyainkat és az akarat-
erőnket. Magunk elől sem rejthetjük
el többé, milyenek is vagyunk igazá-
ból, így amit a feltámadás vasárnap-
ja nyújt nekünk, azt őszintén tudjuk
elfogadni.

Az apostolok
szemszögéből

A húsvéti liturgia segít nekünk
abban, hogy belehelyezkedhessünk
az apostolok korába, és elképzelhes-
sük azt a lelki terhet, amit a tanítvá-
nyok Jézus elfogatásakor és kereszt-
re feszítésekor átélhettek. Fájdalmas
lehetett számukra a tapasztalat,
hogy akit Messiásnak hittek, most
halott. Akitől azt várták, hogy meg-
menti őket a haláltól, az maga is
meghalt a kereszten. Mázsás súllyal
nehezedhetett a lelkükre az is, hogy
nem kísérhették el Jézust az utolsó
útjára, és hogy – János apostol kivé-
telével – nem voltak elég erősek ah-
hoz, hogy mindvégig vele maradja-
nak. Jézus elfogatásától kezdve talán
törlődött bennük az a bizalommal
teli három év, amit vele töltöttek.

Megfeledkezhettek ar-
ról, amit Mesterük mon-
dott nekik: hogy meg-
hal, de harmadnapra
feltámad. Azon az éjsza-
kán a félelem olyan erős
kísértése foghatta el
őket, amitől nem tudtak
szabadulni. Az önisme-
ret útján fontos tapasz-
talat lehetett számukra,
hogy Mesterük nélkül
semmire sem képesek,
nem elég bátrak.

Az öröm, 
ami nekünk is

megadatott
Mekkora lehetett

azonban az örömük,
amikor újra láthatták Jé-
zust! Megjelenései közül
a legkifejezőbb talán az,
amikor a Tibériás tavá-
nál találkozott az apos-
tolokkal. A tanítványok
közül páran éppen ha-
lászni indultak, amikor
megláttak egy alakot a
parton. Addig nem sike-
rült halat fogniuk, de
amint ez az idegen meg-
mondta, hova vessék ki
a hálójukat, az rögtön
megtelt hallal. János
apostol volt az első, aki
felismerte, hogy az Úr
vár rájuk a parton. Péter
cselekedete pedig mind -
annyiunk előtt feltárja,
micsoda lelki megúju-
lást élhettek át ekkor.

„Amint Simon Péter
meghallotta, hogy az Úr
az, magára öltötte kön-
tösét – mert neki volt
vetkőzve –, és beugrott
a vízbe” (Jn 21,7). Szent
Péter apostol e tette által
megérthetjük, mi a való-
di tartalma és jelentősé-
ge a keresztségnek,
amely ma sokak számá-
ra nem több, mint ünne-
pélyes szertartás. Péter-
nél azonban az öröm és
a megtisztulás őszinte
cselekedete volt. Le
akarta mosni magáról a
tagadás fájdalmát, a se-
bet, amit háromszor ej-
tett önmagán, amikor
megtagadta a szenvedő
Krisztust, mert féltette
önmagát.

Mi is megtagadhattuk
már Jézust a hétközna -
pokban, amikor mást
cselekedtünk, mint amit
tanultunk tőle. Ám a fel-
támadás egyik örömteli
üzenete éppen az újra-
kezdés lehetősége. Péter
háromszor tagadta meg
Krisztust, Tibériás tavá-
nál azonban Jézus há-
romszor kérdezte meg
tőle: „Simon, János fia,
szeretsz te engem?” Így
Péter jóvátehette egykori
vétkét. Megbékélhetett,
és újrakezdhette kapcso-
latát Jézussal.

A feltámadás vasár-
napján a lelki tehertől

való megszabadulás boldogsága szá-
munkra is valóság lehet. Csak mi
magunk tudjuk, mi az, amitől szaba-
dulni szeretnénk, lemosni magunk-
ról, mint Péter apostol tette. Ugyan -
az az irgalom vezethet minket is,
ami egykor őt terelgette a megbo-
csájtás útján.

Különleges helyzetre
krisztusi válasz

Lelki megújulásunknak semmi-
lyen külső körülmény nem szab-
hat gátat. Placid atya, aki tíz évet töl-
tött kényszermunkatáborban, ott is
ugyan úgy ünnepelte az Úr napját,
ahogyan számos paptársa is. Amikor
a keresztények bujdosni kényszerül-
tek, az üldözések idején sem hagy-
tak fel a közösségi élettel; katakom-
bákban találkoztak, és az éj leple
alatt miséztek.

2020 húsvétján mi most abban a
különleges helyzetben vagyunk,
hogy Krisztus feltámadását egyedül
vagy a családunkkal, a média közve-
títésével kell megélnünk. Mindez
akár még javunkra is válhat, mert
mélyebben, személyesebben kérdez-
hetjük meg Jézust: Uram, mi a szán-
dékod velem ebben a helyzetben?
Mit tudok tenni, ami által örömhíred
eljuthat a körülöttem élőkhöz?

Egy új lelki évre vagyunk most
hivatottak, és bezártságunk idején is
keresztények vagyunk. A modern
technikának köszönhetően részt ve-
hetünk a szentmiséken, meghallgat-
hatjuk a napi evangéliumokat, a
hozzájuk tartozó elmélkedéseket, a
képernyőn keresztül részt vehetünk
katekéziseken, és még az is megada-
tott nekünk, hogy beszélhessünk a
lelkivezetőinkkel. Csak rajtunk mú-
lik, hogy mennyire élünk ezekkel a
lehetőségekkel.

Kaszab Luca

Találkozni jön a Feltámadott

Lelki újév
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Sűrűn egymás mellé épült,
palotaszerű házak között visz
a kátyúkkal szabdalt út. Ko-
vácsoltvasnak látszó kerítés,
csúcsíves műanyag ablakok,
falak a szivárvány minden
színében, műmárvány falbur-
kolat, mediterrán utánzatú
cserép, gipszstukkók, rozet-
ták, tornyok, fiatornyok, bás-
tyák, lodzsák mindenütt. Alig
száz méterrel arrébb megvál-
tozik a kép. Düledező házak
sorakoznak, omlik a vakolat,
rozsdás vasszerkezetek, vá-
lyogfalak, majd ukrán házgyá-
ri blokkok következnek. A
végtelenségig kizsákmányolt,
sivár táj is az elhagyatottság-
ról, a kilátástalanságról beszél.
Aknaszlatinán járunk. Látoga-
tásunk idején még tél van. A
Szent Család Karitász meghí-
vására érkeztünk. Kétszáz tá-
mogatottról gondoskodnak,
házi gondozás, ingyenkonyha,
gyógyszer- és tüzelőtámoga-
tás jelenti a szolgálatuk fő te-
rületeit. Most, amikor ez az
írás születik, újabb megpró-
báltatás elé néz a kisváros. A
koronavírus-járvány még nem
érte el őket, de már megkez-
dődött a külföldi munkaválla-
lók tömeges hazatelepülése.
Mi lesz így Aknaszlatinán,
ahol sok-sok idős ember él?

Ez a Tisza-parti kisváros
egykor híres sóbányái, fürdői
és szanatóriumai révén az
Osztrák–Magyar Monarchia
egyik ékköve volt. Elegáns
parkok, villák, rózsalugasok,
sétaterek jellemezték, ahol
rézfúvósok szórakoztatták a
gondtalan fürdőzőket, a helyi-
ek színielőadásokat mutattak
be, a zenepavilonokban pedig
koncerteket adtak – meséli
Mészáros Domonkos OP, aki
1998-ban kezdődött aknaszla-
tinai szolgálata során még ta-
lálkozott a régi idők tanúival.
Kulturált és igényes város volt
ez, akárcsak a lakói. A száz
évvel ezelőtti virágzásnak
azonban  ma semmi jelét nem
látni. Megpróbált sors Ak-
naszlatináé: a XX. század im-
périumváltásai is megviselték
a települést – volt itt magyar,
cseh, szovjet és ukrán fennha-
tóság –, emellett pedig hábo-
rúk, etnikai tisztogatás, termé-
szeti katasztrófák, felelőtlen,
az erőforrásokat kizsákmá-
nyoló gazdálkodás pecsételte
meg a sorsát.

A Tisza felső folyásának
jobb partján fekvő kisváros a
hajdani Máramaros vármegye
része volt. Ma a szemközt lé-
vő Máramarossziget Románi-
ához, Aknaszlatina pedig Uk-
rajnához tartozik. Fejlődésé-
ben az első jelentős törést Tri-
anon hozta. 1920-tól határtele-
pülés lett, és mivel az új cseh-
szlovák–román határt a Tisza
alkotta, ezáltal a Csehszlová-
kiához került máramarosi tér-
ség – benne Szlatina – elvesz-
tette hagyományos városi
központját, Máramarosszige-
tet. A Csehszlovákiához tarto-
zás évtizedei, valamint a né-
hány évig tartó magyar világ
után 1944-ben Kárpátalja
szovjet felségterület lett. A
környékbeli zsidóságot a há-
ború alatt deportálták, majd a
szovjet hatóságok tizedelték
meg a lakosságot: a munkaké-
pes korú magyar és német
nemzetiségű férfiak jelentős
részét a Gulagra hurcolták,
ahonnan sokan nem tértek ha-

za soha többé. Az ukrán fenn-
hatóság évtizedei később gaz-
dasági ellehetetlenülést, hábo-
rús fenyegetettséget hoztak.
2001-es adatok szerint a mint -
egy 9000 lakos többsége –
5200 fő – román, de jelentős a
magyar lakosság számaránya
is. Csaknem húsz évvel eze-
lőtt mintegy 3000 fő volt, ma
már csupán 1500–2000 lehet.
Emellett kis számban élnek itt
még ruszinok, oroszok és hu-
culok is, évszázadok óta ter-
mékeny szimbiózisban.

Aknaszlatina jelenét a sze-
génység, a munkanélküliség,
a kivándorlás, a korrupció és
az orosz–ukrán háború fenye-
getettsége határozza meg. Az
ipari méretű sókitermelést
végző bányák részben kime-
rültek, a szükséges vízmente-
sítés elhanyagolása visszafor-
díthatatlan katasztrófahelyze-
tet alakított ki, ezért a járatok
beomlottak, és 2011-ben a bá-
nyák végleg bezártak. Így
megszűnt a kisváros legfonto-
sabb munkaadója, ami legin-
kább az itt dolgozó magyar la-
kosságot érintette. 2007-ben
megnyílt az ukrán–román ha-
táron az újjáépített Tisza-híd.
A határtelepülésen azóta vi-
rágzik a fekete- és a szürkeke-
reskedelem; ez ad magyaráza-
tot arra, miből épülnek a palo-
taszerű házak Aknaszlatinán. 

A magyar lakosság tisztes
szegénységben él, nagy lélek-
jelenléttel. A szovjet éra után
újjáéledő Egyház az élet ková-
sza lett. Aknaszlatina első lel-
kipásztora Mészáros Domon-
kos OP volt. Példamutató ösz-
szefogással óvodát építettek,

és elindult a magyar középis-
kola, amely azóta a térség leg-
színvonalasabb iskolájává
vált. A templom itt nem csak
a hitélet központja; meghatá-
rozó a szociális és karitatív,
valamint nemzetmentő és kul-
turális szerepe is. „Aknaszlati-
na reménnyel tekint lehetősé-
geire és feladataira. A re-
ményt az Úristen adja, aki azt
szeretné, ha megtalálnánk a
helyünket. Azok, akik hittel

tudják látni az életüket, vála-
szolnak a belső hívásra, és ké-
pességeik révén tenni akarnak
a környezetükben élő embere-
kért, el tudnak mozdulni a
mélypontról” – fogalmaz Do-

monkos atya. És hogy meny-
nyire igaza van, annak mi is
tanúi vagyunk a látogatásunk
során.

Vendéglátónk Ruszanyuk
Zsuzsanna, a helyi Szent Család
Karitász vezetője. A szervezet
része annak az egész Kárpátal-
jára kiterjedő szociális-karitatív
hálózatnak, amelyben önkén-
tesek százai szervezik meg
lakóhelyükön a hatékony se-
gítségnyújtást. Majnek Antal
püspök különösen fontosnak
tartja, hogy a Munkácsi Egy-
házmegye területén minde-

nütt jelen legyen a karitász.
Elsőként önkénteseket hívtak
meg a munkára, akik belefog-
tak a szolgálat megszervezé-
sébe. „Nagy az ínség. Az idő-
sekre, az elszegényedőkre, az
árvákra, a fogyatékossággal
élőkre, mindenkire oda kell
figyelni. Számíthatnak a Ka-
tolikus Karitász támogatásá-
ra, és megtapasztalhatják,
hogy mindig megjön a segít-
ség.”

Szlatinán egy, a plébánia
szomszédságában álló kis ház
a Szent Család Karitász ottho-
na. Érkezésünkkor éppen el-
készültek az ebéddel. Zsuzsa,
a férje, István, valamint a két

szakácsnő, Gálja és Izabella
főzték meg az ötven adag ételt
és készítették össze az ételhor-
dókat. Egy részét már el is vit-
ték a rászorulók, a többit Zsu-
zsáék házhoz szállítják.

Indulás előtt még megnéz-
zük a házat, és beszélgetünk.
Négy évvel ezelőtt a Katoli-
kus Karitász támogatásával
újították fel az épületet. A te-
tőtérben irodát, az alsó szin-
ten konyhát, mosdót, raktárat
és egy szobát alakítottak ki. A
szobában ülünk le, ez az
egyetlen fűthető helyiség, a
sarokban vaskályha áll. Zsu-
zsa 2010-ben lett vezető, ki-
lenc falu és egy város tartozik
a körzetéhez. A segítségnyúj-
tás legfontosabb területe az
ingyenkonyha, amely a Fe-
rences Alapítvány és a bécsi
ferencesek támogatásával
működik. Ötven embert lát-
nak el meleg étellel, heti öt
napon át. Aknaszlatinán házi
gondozást, gyógyszer- és tű-
zifa-támogatást is nyújtanak a

leginkább rászorulóknak. A
karitász munkatársai – a sza-
kácsok, az ételkihordók, a há-
zi gondozók – maguk is támo-
gatottak, akik a munkájukat
ajánlják fel cserébe a megélhe-

tésüket segítő rezsi- és gyer-
meknevelési támogatásért.

Körútra indulunk, és rövi-
desen meggyőződünk arról,
hogy a nyolc kilométer hosz-
szú, dimbes-dombos települé-

sen nem kis erőpróbát jelent
naponta kivinni az ebédet,
meglátogatni az egyedül élő-
ket. Nincs autó, a karitász
munkatársai biciklivel és tri-
ciklivel közlekednek, hogy be-
járható legyen a távolság. A
kétszáz támogatott legtöbbje
magára maradt, idős ember. A
fiatalok sorra elmennek, rész-
ben a megélhetés nehézsége,
részben a besorozástól való fé-
lelem miatt. „Otthon hagyják
az időseket, akik egy ideig
bírják, de lassanként egyre
jobban leépülnek. Nem ritka,
hogy elfelejtik őket. Öt év alatt
nagyon sokat romlott a hely-
zet. Szívszorító körülmények
között élnek itt az idősek” –
mondja Zsuzsa.

Első utunk a 97 éves Géczi
János bácsihoz, Aknaszlatina
legidősebb lakosához vezet. A
házba nem enged be, érezzük,
mennyire bántja, hogy na-
gyon szerény körülmények
között él. Az ajtóban fogad
bennünket saját szerzeménye-
ivel: énekkel, verssel, melyek
abból a nehéz sorsból szület-
tek, amit átélt. 1944 novembe-
rében vitték el hatszáz falube-
livel együtt málenkij robotra.
Megjárta Szibériát Irkutszktól
Arhangelszkig, és egyike azon
szerencséseknek, akik vissza-
tértek. Egyedül él, ha a kari-
tász nem jönne, senki sem
nyitná rá az ajtót. Nyugdíja a
napi betevőre sem elég, így
rendszeresen kap ebédet és
tüzelőt.

Egy másik, kilencven év fö-
lötti asszony, Kubán Ilonka né-
ni beinvitál minket a házába.
Szabadkozunk, de nagyon ha-
tározott: „Nekem megtisztel-
tetés”, és betessékel bennün-
ket a szépen rendben tartott
szobába. Nála is kis vaskályha
ad meleget, a karitásztól ka-
pott fával fűt. Szomjazik a be-
szélgetésre. Arról mesél, mek-
kora öröm volt neki, amikor
az egyik ajándékcsomagban
aprócska Szűz Máriát talált, a
karjában a Kisjézussal. Nehe-
zen enged el minket. Búcsúzó-
ul elmondja még a legna-
gyobb fájdalmát: a fia Magyar -
országon dolgozik, és nagyon
hosszú ideje nem látta.

A 92 éves Ilonka nénihez is
jár házi gondozó, hozza az
ebédet, segít a fahordásban, a
mosásban. És ami a legna-
gyobb öröm az idős asszony
számára: beszélget vele.

Bulátkó Éva a lányával, An-
zselikával lakik együtt. Nagyon
nehéz sorsú emberek. Éva
ősszel elesett, és úgy megütöt-
te magát, hogy több hónapra
ágyba kényszerült. Anzselika
a szlatini ingyenkonyhán se-
gít, emellett az édesanyját
ápolja.

„Akmamedova asszony ti -
zen ötödmagával él egy há-
romszobás házban. Az unokái
számát mi sem tudjuk ponto-
san. Anna idős korához képest
nagyon sokat dolgozik. A csa-
lád összetartó, mindenki
igyekszik tenni valamit. A
gyerekek az erdőre járnak tű-
zifáért, Anna pedig eljár taka-
rítani a templomba is” – me-
séli Zsuzsa, miközben éppen
megérkezik Annáékhoz az el-
ső szállítmány tűzifa.

A karitászvezető legfőbb
gondja, hogyan tudnának lét-
rehozni egy helyi idősotthont.
A leépüléssel párhuzamosan
sokan önveszélyessé válnak,
de az elképzelhetetlen, hogy
az otthonuktól távol helyez-
zék el őket. „Az egyik támo-
gatottunk ránk hagyta a va-
gyonát, ez jelenti az alapot az
öregek otthonához. Az első lé-
pést ezzel megtettük. A szük-
séges összeg negyede áll most
a rendelkezésünkre. Van egy
eladó ingatlan, arra gyűjtünk,
keressük a forrást, amiből
megvehetnénk.” Senki nem
biztatja őket, Zsuzsáék még-
sem adják fel a reményt. „Ad-
dig küzdünk, amíg meg nem
lesz az otthon.”

Aknaszlatinán az emberek
számára a legfontosabb lelki
erőforrás a templom. Mélyen
hívő emberek élnek itt. Jó pap-
jaik voltak, és a mostanit is na-
gyon szeretik. Mészáros Do-
monkos OP után itt szolgált
többek között Butsy Lajos győ-
ri egyházmegyés és Janik Péter
esztergom-budapesti egyház-
megyés atya. Most pedig Ro-
man atya a lelkipásztoruk.
„Nagyon együttérez velünk,
látja a problémákat. Figyel az
időseinkre, akiket a karitász
kisbuszával viszünk el a misé-
re vasárnap. „Szeret minket a
Jóisten” – mondja Zsuzsa, aki
nem a nehézségeket nézi, ha-
nem előretekint, a jövőbe,
amely számára a feladatokról
szól. A karitász csapatával
minden tőlük telhetőt meg-
tesznek. Vajon jön-e segítség?

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

Hogy mindig megérkezzen a segítség
Aknaszlatinán jártunk

A Szent Család Karitász a felújított otthonában fogadott minket

Saját versét szavalta a Szibériába elhurcolt Géczi János: 
„A néma csöndben hull a hópehely, fehér gyászlepel”

„Megtisztelnek” – hívott kis szobájába Ilonka néni

Tizenöten próbálnak túlélni a háromszobás házban
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Nincsenek csodák a feltámadás
utáni negyven napban. Jézus meg-
megjelenik, beszél, kérdez. A múlt
sötét raktárában rámutat egy-egy
próféciára, történésre, és segíti a ta-
nítványait, hogy megértsék ezekből
a jelent és megépítsék a jövőt. 

A munka vagy a magánélet terü-
letén napjainkban sokaknak volt
már a segítségére coach, míg mások-
nak talán idegenül hangzik ez a kife-
jezés. Vajon mit csinálhat egy ilyen
szakember? És hogyan működhet az
a támogató kapcsolat, amit egy
 coach kínál? Az alábbiakban a coa -
ching oldaláról vizsgáljuk meg a fel-
támadt Jézus tevékenységét.

Beszélgetve támogatni
A feltámadás után Jézus teste már

más dimenzióhoz tartozik. De látni
lehet őt, olykor eszik egy kis halat,
megjelenik és eltűnik, akár zárt ajtó-
kon át is. A teste szokatlan, de to-
vábbra is beszél a tanítványaihoz, il-
letve beszélget velük. Jelenléte mel-
lett ezek a beszélgetések azok, ame-
lyek bátorítják a barátait, és amelyek
segítenek nekik megérteni, mi is tör-
tént velük és Mesterükkel, továbbá
hogy hogyan lesz ezután. Beszélget
Magdolnával a kertben, szóba ele-
gyedik az emmauszi tanítványokkal,
többször megjelenik a tizenegynek,
válaszol Tamás kétkedésére, Simon
Péternek pedig zavarba ejtő kérdést
tesz föl. Ezzel szemben a tanítvá-
nyok, még ha beszélgetnek is egy-
mással, nem tudják bátorítani, meg-

erősíteni egymást. A feltámadás híre
is csak összezavarja őket, nem hisz-
nek egymásnak. Jézus a beszélgeté-
seiben hagyja, hogy társai elmond-
ják, amit megéltek. Meghallgatja
Magdolnát, válaszol Tamásnak, és
rácsodálkozik az emmauszi tanítvá-
nyokra: „Miért, mi történt?”

Nehéz múlt, 
kilátástalan jelen

A feltámadás után minden evan-
géliumi történet szereplői valamiféle
nehézséggel küzdenek. Coachhoz
azért megy az ember, mert kilátásta-
lannak látja a jelent, és a múlt is
nagy súllyal nehezkedik rá. A meg-
oldásfókusz ilyesmit jelent: a part-
nert a vágyott jövő felé segíteni,
megtalálni az odavezető utat, kijelöl-
ni az első lépéseket. Az út azonban
itt is a jelenből indul el, és Jézus be-
szélgetőtársai is rögtön a bajokat so-
rolják, vagy a gondjaikba merülten
ülnek. Az asszonyok a sírhoz men-
nek, hogy kegyeleti gondoskodással
vegyék körül a holttestet. A múlt tra-
gikus eseményeit megtestesítő sírt
keresik fel, és amikor látják, hogy
üres, rögtön lopásra gyanakodnak.
Az emmauszi tanítványok lógó orral
mennek hazafelé. Egy szép korszak
úgy ért véget, hogy a záróakkordja
mindent érvénytelenné tett. A be-
szélgetést is így kezdik. Elmagyaráz-
zák a melléjük szegődő Jézusnak,
akit nem ismernek föl, hogy milyen
csalódottak. Az apostolok bezárkóz-
nak és félnek. A Mester halála meg-

bénítja a jelenüket, és csak a legrosz-
szabbat látják a jövőben: őket is bán-
tani fogják. 

Jézus a nehéz múltba tekintő és
kilátástalan jelent megélő tanítvá-
nyokhoz lép oda. Nem kérdőjelezi
meg az érzéseiket. Semmihez nem
hasonlítható fájdalom lehetett szá-
mukra megélniük Mesterük kudar-
cát és halálát.

Kikerülni a gödörből
Az emmauszi tanítványok törté-

netében maradt fenn a legteljesebb
beszélgetés a Feltámadottal. Jézus
visszautal a múltra: a próféták éppen
ezt jövendölték meg. Jézus rávilágít,
hogy mi az, ami reményteli és előre-
mutató mindabban, ami történt.
Nem kudarc ez, hanem beteljesedés.
Ezt a fordulatot látjuk az üres sírnál:
nem a kegyeleti gondoskodás kudar-
ca, hogy még a test sincs meg, hanem
a feltámadás bizonyítéka. Az aposto-
lok bezárkózására Jézus megjelenik,
és azt mondja: „Ne féljetek.” Nem
kell félni, sőt, most kezdődik valami
jó. „Békesség veletek” – ezzel a mon-
dattal köszönti Jézus azokat, akikkel
első megjelenései során találkozik.
Felemelő szavak ezek, elindítják a ta-
nítványait kifelé a múlt és a jelen
gondjainak gödréből.

Mi lesz a jövő?
A coach a hozzá forduló embert

abban segíti, hogy a vágyott jövő fe-
lé tudjon fordulni. Jézus megjelené-
seinél a pozitív jövő nem más, mint
a feltámadás. Az a vágyott jövő,
hogy Jézus feltámadt? Több ennél.
Az, hogy van feltámadás, hogy nem
a rosszé, a kudarcé, a halálé, a félele-
mé, a célvesztettségé, a bizonytalan-
ságé az utolsó szó. Mindezt magá-
ban foglalja Jézus feltámadása. Ezzel
a jó hírrel (evangélium) nyitja meg
az utat tanítványainak. És küldetést
ad nekik. A bezárkózottaknak azt
mondja, ne féljenek, vegyék a Szent-
lelket, és menjenek vele az emberek
közé, bocsássák meg a bűnöket. A
nagy negyvennapos továbbképzés
végén, a mennybemenetelkor azt a

küldetést adja nekik, hogy menjenek
el az egész világra, annak földrajzi
határáig, és mondják el ezt minden-
kinek, másoknak is segítsenek kijön-
ni a gödörből és cselekvőképes pá-
lyára állni. A jövőhöz vezető első lé-
pés azonban olykor a múlt rossz
döntéseinek korrekciója. Simon Pé-
ternél nem az az első lépés, hogy ne
féljen, és induljon hirdetni a feltáma-
dást. Valami ugyanis történt nagy-
péntek hajnalán a főpap udvarán.
Háromszor is tagadta, hogy ismerné
Mesterét, hogy köze lenne hozzá.
Olyan seb ez, amit Jézus nem kicsi-
nyel le, nem tart jelentéktelennek.
Kérdést tesz föl neki: „szeretsz-e en-
gem?” És ezzel utat nyit számára a
kiengesztelődéshez. Háromszor
mondatja ki vele gyógyítón, hogy
„igen, szeretlek”, miközben Péter
számára is nyilvánvalóvá válik,
hogy a gyávasága perceiben is sze-
rette Mesterét. És ez a szeretet lesz a
jövőjének útja.

Értő tanítványokból tanítók
és vértanúk

Jézus jól coacholta tanítványait. A
rémült, értetlen, bénult emberekből,
miután megértették, mi történt Jé-
zussal és velük, értelmes és bátor ta-
nítók lettek. Megfigyelhetjük ezt Pé-
ter apostolon, aki pünkösdi beszé-
dében a jelenből indul ki: „azt hiszi-
tek, részegek vagyunk”, majd Joel
prófétával megmagyarázza a jelent
(kapcsolatot teremt a jól sikerült
múlttal). A rosszul sikerült múltbéli
eseményekre is visszautal: „ti ezt a
Jézust megöltétek”, majd megmu-
tatja a jövőt: van feltámadás, Jézus-
nak, nekünk és nektek is. Van jövő.
És az apostolok, a tanítványok men-
nek, és hirdetik mindazt, ami történt
velük, legtöbb esetben egészen a
vértanúságukig. 

Az első lépés
Visszatérve Péter pünkösdi beszé-

déhez, amelyben Jézushoz hasonló-
an maga is coach módjára szól, meg-
kérdezik tőle: „Mit tegyünk hát?” Mi
most az első lépés? Péter pedig az

egyetlen értelmes választ adja: vál-
toztassatok! Ő úgy mondja, „térjetek
meg”, vagyis ne ugyanarra menje-
tek, mint eddig, mert akkor csak
ugyanoda juttok. Változtatni kell,
merni változni, új utakra lépni.

Manapság
A jelenlegi helyzetünkben na-

gyon is megérthetjük az apostolok
bizonytalanságát. Előlük eltűnt Jé-
zus, előlünk pedig a mindennapi
életünk keretei. Nem csak a gazda-
sági válság igazán még fel sem mér-
hető árnya nyomaszt bennünket, ha-
nem a veszteségeink: ölelések, em-
beri kapcsolatok, beszélgetések, ká-
vézások, vendégségek, utazások,
húsvéti családi találkozások, közös
étkezések hiánya, a munka részleges
vagy teljes elvesztése. Veszteségek,
még ha csak időlegesek is. Bizonyta-
lanság a jelenben és bizonytalan jö-
vőkép.

Amit tenni tudunk a fentiek alap-
ján, az a személyes beszélgetés, egy-
más meghallgatása, befogadása, bá-
torítása, akkor is, ha ez most csak va-
lamilyen technikai eszköz segítségé-
vel lehetséges. A másik ember nehéz -
ségeire tekintve igyekezzünk előven-
ni a zseblámpánkat, és rávilágítani
azokra a helyzetekre, amikor már si-
került legyőzni hasonló nehézsége-
ket. A kilátástalanság érzésével küz-
dő ember figyelmét irányítsuk azok-
ra az erőforrásokra, amelyek a birto-
kában vannak. A gödörből kiutat je-
lenthet a biztatás, a buzdítás, a meg-
erősítő emberi szó vagy akár a saját
érzéseink megosztása is. És hogy mi
lesz a jövő? Ezzel kapcsolatban épp -
úgy nincs forgatókönyvünk, aho-
gyan a tanítványoknak sem volt hús-
vét hajnalán. De hozzánk is odalép a
Feltámadott, és biztat bennünket: bé-
kesség veletek, ne féljetek! Jézus fel-
támadásában nem csak a saját sorsa,
hanem mindnyájunk sorsa remény-
telivé vált. Ne féljünk, hanem ké-
szüljünk arra az új világra, ami a fel-
támadás után kezdődik, ami majd a
bajok elmúltával itt és most indul,
velünk!

Füzes Ádám

Hogyan bátorítja és vezeti Jézus negyven napig
a tanítványait?

Caravaggio: Emmauszi vacsora (London, Nemzeti Galéria)
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A nagyböjt és a húsvéti idő is ar-
ra hív, hogy induljunk el benső
önmagunk felé. Miért fontos ez?

– A tapasztalatok és a kuta-
tások alapján azt mondhatjuk,
hogy amikor nehéz időket
élünk meg, a hit nem feltétle-
nül válik valódi erőforrássá, a
többség ugyanis először a hi-
tének a zavarait és gyöngesé-
geit éli meg. Naivitás volna
azt képzelni, hogyha valaki-
nek azt tanácsoljuk, hogy
higgyél vagy azt, hogy imád-
kozzál, azzal rögtön segítünk
is rajta. Mi, keresztény katoli-
kusok ugyanazt hisszük, ám
abban már nagy eltérések
vannak, hogy hogyan hi-
szünk. Sajnos az a tapasztalat,
hogy sokaknál, amikor nehéz-
zé válik az élet és sebzett a
személyiség, a hit is a sérült-
ség jeleit mutatja és nem nyújt
megfelelő kapaszkodót. Tehát
szükségünk lehet mások tá-
mogatására, fejlődésre, gyó-
gyulásra és természetesen Is-
ten erejére.

A II. világháború után egy
New York-i rabbi írt egy nyílt
levelet arról, hogy a holoka-
uszt után nem lehet hinni Is-
tenben. Viktor Emil Frankl pe-
dig válaszolt rá. Azt írta, hogy
négy évet volt haláltáborok-
ban, és ő mást látott. Azt fi-
gyelte meg, hogy a rettenet a
kis lángot eloltotta, a nagyot
felszította. Azt is mondhat-
nánk, hogy az emberi szív mé-
lye csodás és gyönyörű, de a
hozzá vezető út korántsem az.

Van olyan hit, ami összeköt min-
den embert?

– A hitnek vannak termé-
szetes alapjai, hiszen az ember
spirituális és vallásos lény is.
Mivel az emberi természetünk
közös, a hit mélységeiben is
találunk közös vonásokat. A
hit a természete okán a ná-
lunk többre irányul, szemé-
lyes és társas jellegű.

Ezek szerint hit nélkül nem lehet
élni?

– Ha akarunk, ha nem,
mindenképpen hiszünk vala-
miben vagy valakinek, vala-
kiknek. Miközben a hitünk fo-
lyamat jellegű, ezért fejleszt-
hető is. Minél érettebb a hi-
tünk, annál reálisabb és átfo-
góbb, és annál inkább megvi-
lágítja a valóságot, de segít az
eligazodásban és a cselekvés-
ben is.

Mit nevezünk spiritualitásnak?
Mit takar a kifejezés pontosan?

– A spiritualitásnak nin-
csen elfogadott meghatározá-
sa. Legegyszerűbben az em-
ber azon adottságát fejezi ki,
amivel a nála több és nagyobb
felé irányul. Nincs olyan nem-
zetközi szervezet, ami defini-
álhatná a spiritualitás jelenté-
sét. Ám a nálunk többhöz fű-
ződő viszonyban megjelenő
spiritualitás természete sze-
rint – ha valakiben eleven –
erőforrás is lehet. Pont azért,
mert megélhetővé teszi a
többhöz fűződő viszonyun-
kat. A nehézségünk az, hogy
miközben van valami, valaki,
aki nálunk több, a hozzá veze-
tő utat nem mindig látjuk tisz-

tán. Vagy valaki látja egy da-
rabig, aztán eltűnik előle,
vagy halad az úton, ám egy
idő után egy sötét rengetegbe
jut. Néha látjuk az utat, más-
kor csak az irányt tudjuk.

Az Istenhez fűződő kap-
csolatunk nehézsége néha ah-
hoz hasonlít, mint amikor a
konfliktusba került házaspár-
nak azt ajánljuk, hogy beszél-
jék meg a problémáikat. Mi-
közben egy krízisben legtöbb-
ször a megbeszéléssel a hely-
zet csak tovább romlik. Hi-
szen a problémáik abból is
adódnak, hogy nem tudnak
megfelelően kommunikálni.
Az ahhoz szükséges készsé-
gek és képességek még nem
kellően kidolgozottak. Ezért
érdemes a spiritualitás minő-
ségéről beszélni. Hogyan hisz
az, akinél kimunkáltabb az út,
és milyen élményei vannak
annak, aki elakadt a belső vi-
lágában?

Mi jellemzi ezt az igényességet?

– Egy kutatásban arra vol-
tak kíváncsiak a szakemberek,
hogy a személyiségjegyek
szempontjából a magas spiri-
tualitási nívójú személyeknek
vannak-e közös vonásaik, at-
tól függetlenül, hogy melyik
vallást gyakorolják. Hat ilyet
találtak, az erkölcsös életvitelt
a szándékok, az érzések és ér-
zelmek pozitívba fordulását, a
figyelem fegyelmezettségét,
nem éncentrikus motiváltsá-
got, ami szolidaritást, együtt-
érzést, irgalmasságot, részvé-
tet foglal magába, növekvő tu-
datosságot és életbölcsességet.

Mit kell értenünk „a szándékok
és az érzések pozitívba fordulá-
sán”?

– Az derült ki, hogy az el-
mélyült spiritualitással ren-
delkezőket pozitív indíttatá-
sok, értékek és irányultságok
jellemzik. Vagyis nem a rosz-
szal harcolnak, nem a rosszat
akarják legyőzni, emiatt nem
keserűségben és sötétségben
forgolódnak, hanem – miköz-
ben nem tagadják a bűnt, a
gonoszságot, a kegyetlenséget
– igyekeznek megtenni azt,
ami jó. Tehát nem valami ellen
élnek, hanem valakiért, vala-
kikért. A keresztény hagyo-
mány ezt úgy fogalmazza
meg, hogy tedd a jót és kerüld
a rosszat.

Loyolai Szent Ignác azt mond-
ja, hogy a rosszat jóval, a na-
gyobb rosszat még nagyobb jóval
lehet leküzdeni...

– Ehhez még hozzátenném,
hogy az érett hitű személy
nem háborús modellben gon-
dolkodik. Túllép azon, hogy a
világot fekete-fehérben lássa.
A megváltás titkaiban föltá-
rult, hogy a jó győzött a rossz,
a fény a sötétség felett. Mit je-
lent ez a magas spiritualitással
rendelkező embernél? Azt,
hogy ők ennek a győzelemnek
a reménysége felől élnek. Mi-
vel a győzelem már megtör-
tént, nekik elsősorban nem a
harc a feladatuk, hanem en-
nek a győzelemnek a tudatá-
ban élnek, így képesek a vilá-
gosság szemlélésén keresztül
kreatívan cselekedni. Ezért

nem a legyőzés, hanem a
megmentés, meggyógyítás, a
remény felől élnek. Ha figyel-
münket a rossz köti le, az
másként alakítja a személyisé-
get, mintha a szép szerelmese-
ként élnénk, amiért nagyszerű
dolgokra is képesek vagyunk.

Ha nézek egy kertet, nem
mindegy, hogy szinte csak az-
zal foglalkozom, hogy hol
vannak a gyomok, melyik fa
gombásodott meg, mit tettek
már megint a kártevők – vagy
látom a gyönyörű természetet.

Megváltottságunk tudatának el
kell vezetnie ehhez a látásmód-
hoz?

– Ez nem egy puszta racio-
nális belátás vagy valaminek
az elfogadása vagy egy hitval-
lás elmondása, hanem olyan
belső átalakulás, mely a sze-
mélyiség jellemzőjévé válik és
az illető önazonosságához fog
tartozni.

Milyen buktatói lehetnek ennek a
folyamatnak?

– Mindannyian sérültek va-
gyunk. Minél mélyebbek ezek
a sebek, annál nagyobb zava-
rokat tudnak okozni az isten-
kapcsolatunkban is. Sokan el-
sősorban a sebeiken keresztül
kapcsolódnak vagy esetleg
nem kapcsolódnak Istenhez.
Egy idős hölgy mondta nekem
egyszer: „Feri atya, tudod, mi
az én nagy bajom? Hiszek Is-
tenben, csak nem bízom ben-
ne.” Lehet, hogy valaki hisz,
de akkor, amikor a hit megra-
gadhatósága és az átélhetősé-
ge, ereje jelentkezhetne, a hité-
nek zavaraival fog találkozni.
Ez nem teszi lehetetlenné az
istenkapcsolatot, hiszen Isten
számára semmi sem lehetet-
len, a Szentlélek ott fúj, ahol
akar, de számomra elsődleges
kérdés, hogy mi minden mú-
lik rajtunk. Az elvakult hit sza-
vajárása, hogy majd Isten
megold mindent. De mi ma-
gunk mit tehetünk, hogyan
néz ki a fejlődési lehetőségünk
a mi oldalunkról nézve?

Egészen konkrétan és gya-
korlatiasan, a magyar felnőtt
lakosság hatvan százaléka
nem tud biztonságosan kö-
tődni. Vagyis amikor érdemes
volna bízni és megbízhatónak
lenni, nehézségek idején prob-
lémái támadnak.

Mi vezet el ide?

– Elsősorban a korai élet-
szakaszokban történő sérülé-
sek, a fizikai, érzelmi szük-
ségleteinkre adott nem meg-
felelő magatartás, elhanyago-
lás, esetleg valamilyen bántal-
mazás. Utóbbi lehet fizikai,
verbális, gazdasági, szexuális
és online. Akit bántalmaztak,
annak nagy valószínűséggel
sérül a bizalma. Ő nem szeren-
csétlen vagy rossz, neki olyan
tapasztalatai vannak, ami in-
dokolja a bizalomvesztést, te-
hát érthető módon kevésbé bí-
zik másokban, inkább védi ön-
magát. Az önvédelem azonban
nem ad elégséges megoldást
minden élethelyzetben.

Az online bántalmazás mit jelent
pontosan?

– A klasszikus példája en-
nek az, amikor valakit a világ-
hálón olyan támadás ér, ami
őt testi, lelki, szociális egészsé-
gében fenyegeti. De idesorol-

hatjuk az elhanyagolást is. Ha
az online világba száműzzük
a gyerekeinket, holott nekik
elsősorban az offline világban
élő személyekre lenne szüksé-
gük, az akár súlyosan is árthat
a bizalom kifejlődésének.
Nem az lesz a tapasztalatuk,
hogy mindig van valaki, aki-
hez fordulhatnak, hanem az,
hogy előbb-utóbb magukra
maradnak, és nincs, aki meg-
hallgatná őket. Ma egyre több
szó esik, joggal, a fiatalkori el-
magányosodásról.

Mit tehetünk akkor, ha ezt vala-
kinél felismerjük?

– A három legjobb, gyere-
keknek szánt alkalmazás az
anya, az apa és a testvér. Ne-
künk, felnőtteknek érdemes,
amennyire csak lehetséges,
olyan életmódot kialakíta-
nunk, ami a gyerekeinknek is
megfelelő. Ráadásul hosszabb
távon nekünk is javunkra vá-
lik. Ha valaki szereti a gyere-
keit és megpróbál egy olyan
életmódot folytatni, ahol a
gyerek nem az online világból
kapja meg a kívánt megerősí-
téseket, hanem tőlünk vagy
általunk, akkor az bennünket
is emberibbé fog tenni. A hi-
tünket is élőbbé, egyszerűbbé,
kézzelfoghatóbbá és termé-
szetesebbé alakíthatja.

Ezek szerint ha például igyek-
szem a gyermekemre a lehető leg-
jobban odafigyelni, az rám is
visszahat?

– Igen, a szakirodalom ezt
igazolja. Amikor azt tapaszta-
lom, hogy a gyerekemet ag-
resszió éri vagy fél valamitől,
ami őt próbára teszi, és ennek
során fedezem föl, miként
tudnék a javára lenni, meg-
nyugtatni, megerősíteni, ak-
kor ezzel saját magamban is
kidolgozok egy olyan stratégi-
át, amivel segíthetek a ben-
nem élő – esetleg sérült – gye-
reknek, végre megtanulom
megadni magamnak azt, ami-
re valamikor szükségem lett
volna. Ha bennem a gyereke-
immel való kapcsolat révén új
megoldási lehetőségek jönnek
létre, akkor azt saját magam
felé is tudom alkalmazni. Te-
hát fejlődök és gyógyulok is.

Sokszor beszélsz arról, nem az a
fontos, hogy „nekem Istennel si-
kerülhet”, hanem az, hogy „Is-
tennek velem is sikerülhet”. Eh-
hez be kell látnunk a sebzettsége-
inket?

– A sebeinken keresztül na-
gyon élményszerűvé válhat
Isten jelenléte. A kutatások
szerint a megtéréseink zöme
manapság ilyen jellegű, és ke-
vésbé mutatja a bűnbánat-
bűnbocsánat jellegzetességeit.
Azt tapasztalom, hogy Isten
eljön hozzám, átölel, velem
van. De többről, másról is szó
van. A kereszten függő Jézus
a földi ember jelképe is. A seb-
zett emberé. De ő harmadnap-
ra feltámadt. Előtte mondják
neki az apostolok, hogy vele
ez nem történhet meg, de ő ki-
tart amellett, hogy meg kell
sebződnie. Ha felnézek a ke-
resztre, és látok egy sebzett
személyt, ha látom, hogy Jé-
zus is sebzett, akkor nekem
sem szégyen annak lenni. Ha
a sebzettségünket tagadjuk,
akkor nagy valószínűséggel
nem elégséges magatartásfor-
mákat fogunk választani. Az

első, hogy a sebeink által dik-
tált életet élünk. A szenve-
délybeteg iszik, az érzelmi ön-
szabályozásban gyönge, ag-
resszív lesz. A második, hogy
kerüljük azokat a helyzeteket,
melyek a sebeinket érintik.
Ezért nem tudunk hatéko-
nyan mások mellé állni, mert
nem engedhetjük meg ma-
gunknak azt, hogy együtté-
rezzünk, hiszen az felszínre
hozza a fájdalmunkat, amit
épp elkerülni akarunk.

Az együttérzésnek a spirituali-
tásban is fontos szerep jut...

– A részvét, a szolidaritás,
az irgalom nagyon fontos. De
ki az, aki megengedheti ma-
gának, hogy részvéttel legyen
mások felé? Aki megtanult
bánni a fájdalmával, szenve-
désével. A harmadik magatar-
tásmód, amikor túlkompen-
záljuk a sebeink alkotta vilá-
got. Például ha valaki bizony-
talan a saját értékességében,
abban, hogy számít Istennek,
és elvehetetlen emberi méltó-
sággal rendelkezik, az válhat
beképzeltté, gőgössé, vagy
olyan életvitelt folytathat, ami
abban erősíti meg, hogy ő egy
jelentős és fontos személy.
Hatalomra, sikerre, ismertség-
re törhet, és mivel ez a vak-
foltja, nem is veszi észre, hogy
ez a törekvése a belső bizony-
talanságának a túlkompenzá-
lása. A negyedik, követendő
lehetőség, hogy kezdünk vala-
mit a sebeinkkel. Ennek a fo-
lyamatnak a végén a sebein-
ken keresztül nem szivárog el
az élet, nem válunk mi ma-
gunk is egy nagy sebbé, ha-
nem sebeinkből élet fakadhat.
Erről olvashatunk a keresz-
tény misztikusoknál: Krisztus
sebeiből élet fakad. Ez min-
den emberre igaz. Egy nem
keresztény ember sebeiből is
fakadhat élet mások számára.
És ott, ahol és amikor ez meg-
történik, egy spirituális ese-
mény és minőség is meg fog
jelenni. Mert a saját életünk
drámájából sikerül előhozni
valami értékeset, valami kin-
cset. Ilyenkor tapasztalhatjuk
meg azt, hogy mit jelent a túl-
áradó kegyelem, irgalom.

Milyen felismerések segíthetnek
bennünket abban, hogy fejlesszük
a spiritualitásunkat?

– Minden olyan helyzet,
amiben felismerjük, hogy a
spiritualitásunk középpontjá-
ban nem Isten áll, hanem va-

lami vagy valaki más – a sé-
rültségünk, mi magunk vagy
egy másik személy –, segíthet
abban, hogy ismét a nálunk
több kerüljön a középpontba.
A spiritualitás, a hitünk folya-
mat jellege miatt nem mond-
hatjuk, hogy ezt végérvénye-
sen elértük. Sokszor kibukha-
tunk belőle, és ilyenkor ismét
érdemes visszatalálnunk.

Ennek összefüggésében hogyan
fogalmaznád meg húsvét üzene-
tét?

– Ahogyan Krisztus a halál
felé halad, tudva a feltáma-
dásról, egyre kevesebb lesz a
kimondott szó. Számomra a
kereszténységben az a legfon-
tosabb, ami túlmutat a szava-
kon. Lehet, hogy nincsenek
mindentudó szavaim valaki-
nek, amikor válságban van,
de ilyenkor is fel tudom ma-
gam ajánlani a kapcsolatra.
Lehet, hogy nem tudom meg-
válaszolni a kérdéseit, de tu-
dok vele együttérezni, tudok
érte cselekedni. A negyedik,
hogy bánhatok jól a másik
ember testével és annak való-
ságával, az ötödik elem pedig
a művészet. Az ember ugyan -
is művészi lény is, ezen ke-
resztül tudhatunk kifejezni
olyasmit is, amit a beszéddel
nem. Amikor megjelenik a hu-
mor, az önirónia és a derű is a
művészet része.

Hadd mondjak ezekről két
történetet. Pilinszky Jánost egy
alkalommal, amikor Párizs-
ban sétálgatott, egy banda ki-
rabolta és megverte. A költő
elvánszorgott egy barátjához,
minden szó nélkül bement a
lakásába, és véresen, mocsko-
san, törötten befeküdt az
ágyába. Annyit mondott csak
neki, hogy simogasd a fejem.

A művészet erejéről pedig
Fahidi Éva holokauszttúlélő jut
az eszembe, aki azt nyilatkoz-
ta, sokáig bánkódott azon,
hogy az unokája nem olvasta
el az önéletrajzát. Azt mondta,
hogy azért, mert túl hosszú-
nak találta. Éva ezért úgy dön-
tött, hogy eltáncolja neki a ho-
lokausztot. A végén az unoká-
ja sírva fakadt, és Fahidi Éva
tudta, hogy már ért valamit
abból, ami velük történt. Nin-
csenek mindenható szavaink,
de vannak egyszerű tetteink,
amelyeken keresztül még a
Mindenható is megjelenhet.

Baranyai Béla
Kuzmányi István

Fotó: Merényi Zita

A belső átalakulás útján
Pál Ferit, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templom
papját, mentálhigiénés szakembert a hitről mint lelki
erőforrásról, a spiritualitás természetéről, sebzettsé-
günkről és a húsvét titkáról kérdeztük.
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Vándorbotját a sarokba tá-
masztotta, rátette átalvető-
jét és széles karimájú ka-
lapját, de közben szemét le

sem vette az előtte csillogó látvány-
ról. Elöl, a szentély magasában ra-
gyogott valami, ami vonzotta, és ő
csak ment, amíg a templomi éneke-
sek mellvéddel körülvett scholájá-
hoz nem ért. Rátette kezét a hűvös
márványra, és olvasni kezdte a mo-
zaikos evangéliumi üzenetet:
„Dicsőség a magasságban Is-
tennek, aki a trónon ül, és bé-
kesség a jóakaratú emberek-
nek.” A hengeres szentélymé-
lyedés felső negyedgömbjében
arany háttérben kék kereszt,
rajta függ a halott Krisztus. Le-
hunyt szemmel vérzik, a ke-
reszt meghosszabbított szárain
arányosan elosztva tizenkét fe-
hér galamb, az apostolok, kar-
jai alatt jobbján az Anya, balján
a szeretett tanítvány. Mindez
egy hatalmas folyondártenger-
ben. Virágzik a paradicsom! –
gondolta rögtön, ahogy elő-
ször megpillantotta. Ilyet még
nem látott.

Ahogy a szeme megszokta
a templomi homályt, úgy vilá-
gosodott meg a mozaik, és a
zarándok olvasni kezdte az
ikont. András úr házából jött
(II. András király, 1205–1235),
és a pápa úrhoz (IX. Gergely,
1227–1241) tartott. Útközben,
ha kérdezték, deákul válaszolt:
„Peregrinus hungaricus sum”,
hogy ő magyar zarándok, mert
a deák szót a templomok és
paloták környékén értették. A
pápa urat ismerte, hiszen
együtt jártak a bononiai Studi-
umra, a bolognai egyetemre, s
együtt hallgattak lengyel, cseh, né-
met, francia, flamand, spanyol és an-
gol deákokkal iurisprudentiát, jog-
bölcseletet. A IV. keresztes hadjárat
után, egy megfáradt, járványoktól is
megtizedelt Európában kelt útra, en-
gesztelésül saját lelke, hazája és
Szentegyháza üdvösségéért. A ten-
gerparton jött, megállt Aquileiában,

Velencében, Ravennában, és Ancona
után Assisibe tartott, Szent Ferenchez.
Deáktársa, a pápa úr avatta szentté
nemrég, 1228-ban, és hat évvel ké-
sőbb Domonkost is. Új idők jönnek,
gondolta, aminek jeleit már otthon
látta, a prédikáló dömések és a fe-
rences barátok körében.

Tegnap érkezett, és másnap, vi-
rágvasárnap részt vett a lateráni ba-
zilikában a pálmás-olajágas körme-
neten. Látta Hugót is, az ugyancsak

megöregedett pápa urat, és vette az
áldását. Most, nagyhétfőn délelőtt
lejött a Lateránból a Quattro Santi
Coronatiba, csöndben imádkozott
földijei templomában. Az a négy
megkoronázott szent ugyanis pan-

nonföldi vértanú kőfaragó a IV. szá-
zadból, és mellettük otthon érezte
magát. Utána továbbjött lefelé az
úton, és mielőtt a Colosseumhoz ért
volna, máris betért jobbra, a Szent
Kelemen-templom átriumába. Az
apszismozaik alján, ugyancsak deá-
kul, ezt olvasta: „Ecclesiam Cristi vi-
ti...”, vagyis „Krisztus Egyházát ha-

sonlítsuk ehhez a Szőlőtőhöz, ami a
Törvénytől elszárad, de a Kereszt él-
teti. Az igazi Kereszt egy töredékét
és Szent Jakabnak és Szent Ignácnak
egy-egy fogát őrzik pontos helyen,
ahol Krisztust ábrázolják, e felirat
fölött.” Gyönyörűségében megbor-
zongott: Ez akkor nem csak egy ol-
tárkép, hanem egy díszes ereklyetar-
tó! Valahol, a felirat említette helyen
néhány mozaikkő alá rejtették Krisz-
tus keresztjének egy darabkáját.

Még iscsak egy pápának a temploma
ez, mégpedig Péter apostol harma-
dik utódáé: Linus, Cletus után Cle-
mens, magyarul Kelemen. A latin szó
jelentése: kíméletes, szelíd, elnéző, és
bizonyára jellemet is takar. Ha a

templomnak ő a titulusa, akkor ott is
kell lennie. Megvan, a diadalíven
jobbra, Péter mellett! A homorú ap-
szis félkaréján, a diadalíven közé-
pütt a föltámadt Pantokrátor Krisz-
tus, baljával az evangéliumosköny-
vet szorítja magához, jobbjával ál-
dást ad. Ő a dicsőség Ura, aki a tró-
non ül, de nem félelmetes ítélőbíró,
hanem mint a genovai edesszai
Mandylion vagy a manoppellói
Krisztus-arc. A dicsőség Ura, akinek
feltétlen a tekintélye. Őhozzá mene-
kült a római Kelemen is, aki a névro-
kon Titus Flavius Clemens konzulnak,
Domitianus császár unokatestvér-
ének lehetett felszabadított, zsidó
származású rabszolgája, s meglehet,
nevét is tőle kapta. Pál apostol a Fi-
lippiekhez írt levele végén említést
tesz „Kelemenről, aki vele együtt fá-
radt az evangélium hirdetésében és
akinek neve föl van jegyezve az élet
könyvében” (Fil 4,3). A hagyomány
szerint 92–99 között ült Péter széké-
ben, és onnan száműzték a távoli
Krím félszigetre, ahol horgonyt kö-
töttek a nyakába, és tengerbe fojtot-
ták. A mozaikon a görög–latin meg-
nevezésű Agios Petrus mellett ül,
ugyanolyan fehér tógaruhában, vele
egyenlő méltósággal, és őt hallgatja,
aki jobbjával az ítélő Krisztusra mu-
tat, mondván: „Respice promissum,
Clemens, a me tibi Christum – Fi-
gyelj, Kelemen, Krisztusra, akit meg-
ígértem neked!” Kelemen a balján
egy hatalmas horgonyt tart függőle-
gesen, lehetetlen nem fölismerni,
hogy ez a horgony egy keresztfa, jele
a vértanúhalálának. Erre utal lába
alatt az a négypárevezős hajó, ami
körül halak úszkálnak, a mélybe
süllyesztett Kelemen útitársai.

Innét tér vissza a tekintete az
egész kép olvasásához. Nem is kép
ez! – gondolja. Valóság! Az a kereszt
valóságos a belé rejtett Vera Crux mi-
att, és a kereszt mellett álló Egyház
sem csak jelképes, hiszen a paradi-
csom mezőbe illesztették Szent Jakab
apostol és Antiochiai Szent Ignác tes-
tének egy-egy darabkáját. Testében is
jelen van itt az Ecclesia! Visszaemlé-
kezik a nem is oly régi, 1215-ös IV. la-
teráni zsinat határozatára, mely ki-
mondja, hogy a szentmise oltárán a
kenyér és a bor földi valósága „átlé-

nyegül” Krisztus valóságos testévé
és vérévé. Látja a kék kereszten füg-
gő, halott Krisztust, akinek oldalse-
béből állandóan patakzik a megvál-
tás vére. Ettől és ebből él a folyondá-
ros egész mindenség!

De hol is vagyok én? – kérdi, és tá-
jékozódni kezd, mert az aquileiai, a
ravennai és főként a római templo-
mok mozaikjai egyszerre nyújtanak
neki támpontot a megfejtésben, de
meg is zavarják. Amit lát, a Szent Ke-
lemen-bazilika apszismozaikja régi is,
meg új is. Fönt a diadalív említett
Pantokrátor Krisztusa, igen, jól em-
lékszik, olyan, mint a falakon kívüli
Szent Pál-bazilika diadalíve. A világ-
megváltó Krisztus fölött balra és
jobbra, ott is, itt is, a négy evangéliu-
mi élőlény, annak a jeleként, hogy ezt
a Krisztust hirdetni kell a tetramorf,
négyformájú örömhír jegyében. Akik
hirdették, azok a fehér ruhás vének,
apostolok és próféták, s akik tisztára
mosták köntösüket a Bárány vérében.
A diadalív alsó szegleteiben itt, Ró-
mában, saját vértanú-bazilikáikban
Péter és Pál apostolok oszlopos alak-

jai láthatók. Érthető módon Krisztus
mellett ők a főszereplők, valamiként
úgy, mint itt Szent Kelemen Péter
apostol mellett. De akkor ez az V.
század üzenete! – csodálkozik el, és
igaza van. A Krisztus-esemény föld-

rajzi foglalata is jelen van,
ahogy eleink ábrázolták a dia-
dalív talpánál: balra Betlehem,
jobbra Jeruzsálem. Ékköves fal-
lal körülvett városok ezek, kife-
lé, a templomhajó felé forduló
kapuit hatalmas reteszek torla-
szolják el: ide nem lehet csak
úgy bemenni! Apró jelek pon-
tosítják a helyi értéket. Balra a
Bethleem feliratnál, a zárt kapu-
hoz fölvezető lépcsőn egy kis-
gyermek ül, jobbjával fölfelé
mutat, a zárt kapu fölötti fülké-
re, ahol egy fehér ruhás angyal
tart kendőt a kezében. A meg-
testesülés, az incarnatio titka
ez, ahonnét hatalmas folyam-
ként lép ki a szentély felé az
apostolok hitben jól táplált bá-
rányserege, akik emelt fővel
lépdelnek a középütt álló,
egyedül glóriás Bárány felé.
Jobbról, Hierusalem felől is hat
bárány tart az Agnus Dei felé,
aki szintén ebben az irányban
áll, a szent városból érkezett,
arcával a zarándok felé, akit
mélységes szeretet fog el iránta.
Szívesen beállna a bárányok
közé, de még nem találja a bejá-
ratot. Mert a jeruzsálemi Porta
Spetiosa, az Ékes kapu is zárva
van. A felvezető lépcső első fo-
kán kakas áll, a kapu fölötti

csúcsívben arany kereszt. Bizony ez
Péter oldalán van, az ő megkiáltó ka-
kasa ez, mert nem akarta azt a ke-
resztet sem a Mesterén látni, sem ma-
gán hordani!

De hát hol is a bejárat, hol van az
egész kép kulcsa? – töpreng tovább a
zarándok, és tűnődik, hol is látott ró-
mai apszismező közepén keresztet. A
legősibb tán a Santa Maria Maggio re
közelében a Sancta Pudentiana-bazi-
lika crux gemmatája, drágakövekkel
ékes keresztje, amit Alarich 410-es
vandál dúlására emeltek, amikor 700
után először dübörgött idegen kato-
na csizmája az Urbsban. Akkor emel-
ték föl először a szentélyben a golgo-
tai kereszt mását. Aztán a Santo Ste-
fano római hármas kerek bazilika
egyik kápolnájában is áll a Coelius
halmon. Nem véletlen és nem is új,
hogy itt is megjelenik! De ahogy

megjelenik, az más és új! Soha egyet-
len római ókeresztény bazilika szen-
télyapszisában nem ábrázolták ko-
rábban a kereszt mellett Máriát és Já-
nos apostolt. Ez a típus először Kele-
ten bukkan fel, Bizáncban szentesítik
a formáját, és a VIII–IX. századi kép-
rombolás során menekülő ikonfestők
hozzák Rómába, többek között a Pa-
latinus tövében álló Sancta Maria
Antiqua templom bal oldali kápolná-
jába. A román kor művészete hono-
sítja Nyugaton, és lesz éppen a Szent
Kelemen-bazilika apszismozaikja az
új típus felavatása.

Akkor alig több mint száz éve
rakták ki ezt a mozaikot – gondolja
a zarándok, és benne is összeáll a
sok apró saját mozaikdarab egy
egésszé! II. Paszkál pápa idején, a
XII. század elején emelték a templo-
mot egy régebbi ókeresztény temp-
lom fölé, máig álló kettős ión osz-
lopsorával, a kórusemelvénnyel,
dupla felolvasóállványával és csava-
ros, berakásos húsvéti gyertyatartó-
jával. Valójában újjáépítették azt a
IV–V. századi ősi templomot, amit
1084-ben, az atlétha László urunk or-
száglása alatt a délről érkező északi
normannok leromboltak. Amikor a
XI. századvégen hozzáfogtak az új-
jáépítéshez, valójában a régi, lerom-
bolt templomot építették újjá, de
minthogy eleve mélyebben feküdt a
környezeténél, ezért az ősi bazilikát
négy méter magasságig törmelékkel
feltöltötték, és így az új templomot a
régi fölé emelték. Annak új apszis-
mozaikját pedig 1118-tól kezdve
megmaradt rajzok alapján, az erede-
ti mozaikdarabokból rakták össze.
Majdnem újból, mert jó néhány he-
lyen kiegészítették. Nincs ebben
semmi meglepő. Ecclesia semper
nova et vetera est, az Egyház min-
dig és egyszerre új és régi.

Az újjáépítés eme időszaka az
Egyház egyik jeles reneszánsza. Ek-
korra érik be a X. század elején indu-
ló clunyi reform, a ravennai Szent
Romuáld, a kamalduliak alapítója és
VII. Gergely, aztán a Monte Cassinó-i
bencés apátból lett III. Viktor pápa,
majd az említett II. Paszkál Bizánc-
ból rendelt mesterek segítségével át-
örökítik a keresztény művészetet,
mely a népvándorlás kori migráció
során megtorpant és megroppant.

Ott a reformprogram! – mutat a
zarándok az apszismozaik alsó kék
mezőiben futó, már idézett fehér be-
tűire: „Krisztus Egyháza legyen ha-
sonló ehhez a Szőlőtőhöz, ami a Tör-
vénytől elszárad, de a Kereszt élteti.”
Vissza a kezdetekhez! Gergely pápá-
ék gregoriánus reformja az Egyházat
szőlőtőhöz hasonlítja, mely Krisztus
keresztjéből születik meg. Ide érke-
zik a zarándok tekintete, a kereszt
valódi tövéhez, ahol hatalmas akan-
tuszcserje látható. Itt a titok nyitja, és
közelebb megy, hogy jobban szem-
ügyre vehesse. Az akantusz üzene-
tén töpreng, hiszen a szöveg vitisről,
szőlőtőről szól. Öreg bononiai gram-
matikatanára mesélt neki egyszer er-
ről, amikor a János-passiót magya-
rázta: „A katonák tövisekből koronát
fontak”: „sztefanon eksz akanthón”
(Jn 19,2), vagyis akantuszkoszorút.
Ennek az akantuszbokornak a tövé-
nél egy kicsi szarvast lát, amit egy
vöröses girland fog körbe. A XII. szá-
zadi mozaikkészítő mester már nem
tudta pontosan, hogy a hétszáz évvel
korábban készült eredeti jelenet a
nagyböjt, szent negyvennap során
tartott misztagógikus katekézisnek a
képi ábrázolása. A kicsi szarvas a ka-
tekumen, aki azért járt estéről estére,
éjszakába nyúló katekézisekre, hogy
bevezessék Krisztus misztériumába.
Ő még gyönge, és ugyan ott szima-
tolgat a megváltó kereszt környékén,
de ő sem ússza meg szárazon – hiszen
a keresztségre készül – azt a kísér-
tést, amit az Üdvözítő is elszenve-
dett. Az a vöröses kunkor-girland
eredetileg kígyó volt. Róma kata-
kombáiban ismerős a kép, ahogy a
forrásra járó szarvasok elnyelik és le-
győzik a kígyót.

A Kertben járunk, a mozaik ke-
resztje pontosan ott emelkedik, ahol
a bűn megtörténik. Annak a kateku-
men kis szarvasnak, hogy legyőzze a
kísértőt, innia kell a forrásból. Meg
kell keresztelkednie! A kereszt alatti
akantuszbokorból a Teremtés köny-
vének négyágú forrása fakad, és két
gyönyörű, pettyes hátú szarvas kor-
tyolgat mohón belőle. Ez már húsvét
éjszakája, az Exultet áldott éjszakája,
amikor a katekumenek a megtett út-
tól fáradtan megmerülnek három-
szor az újjászületés fürdőjében. De
mielőtt megérkeznének a megmerít-

kezés-baptisztériumba, útközben a
42. zsoltárt énekelik: „Ahogy a szar-
vasünő a forrás vizére kívánkozik,
úgy vágyakozik a lelkem utánad,
Uram. Lelkem szomjazik az Isten
után, az élő Isten után.” (Zsolt 42,1–
2) A zarándok bólogat: Igen, a bűn
helye a kegyelem helyévé lett, mert
Krisztus keresztje a bűn helyét para-
dicsommá változtatta. Az V. század
hite szerint a keresztség során alá-
szálló Lélek megújítja a föld színét.
Az egész föld színét. A megváltás
oly erős, hogy mindenre kiárad. Ezt
a pünkösdi növekedést az Isten adja.
A keleti ikongráfiában az életet adó
Lélek színe a zöld, az új élet zsengé-
je! A zarándok megszámolta az új
élet zöldes fürtjeit, és megszédül,
csak dadog: Nem, ez lehetetlen! –
mondja, de a szíve ujjong. Az akan-
tuszcserje tövéből jobbra és balra
egy-egy vastag szár emelkedik ki, és
önmagába visszatekeredő hajtásai
körkörös fürtökkel töltik meg az
egész apszismezőt. Ameddig a szem

ellát. Balra huszonöt, jobbra huszon -
öt, ötször ötös mezőben. Pontosan
ötven, ahogy a pünkösd szó is mond-
ja: pentekosztész. A hívő ember szá-
mára az akantusz tekervényes szőlő-
tővé változik, és egyszerre hirdeti
mindkettő jelentését. Először a vitis-
szőlőtő üzen, ahogy Jézus magáról
mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad, s
én benne, az bő termést hoz.” (Jn
15,5) Íme, itt a bő termés! De az
akantusz is üzen, hiszen már az első
keresztények pogány kortársai is a
győzelem jelének tartották. Dús és
örökzöld levelei – itt, a római ker-
temben látom, télen éppúgy virul,
mint a pálma – a kertet őrző „korin -
thusi” oszlopok tetejére azért kerül-
tek, hogy az istenségek győzelmét és
az örök tavaszt hirdessék: Victoria!
De a régiek azt is tudták, hogy a
győzelemnek ára van, az akantusz-
nak pedig tüskéi, melyek éppen a
küzdelem szenvedésére emlékeztet-
nek. Az ókeresztény hitvilág ennek a

klasszikus magyarázatnak húsvéti
értelmezést adott: tövisei miatt az
akantusz a halál palántája, míg lilás-
fehéres (nagyböjti) virágának illata a
feltámadás kenetének illatát hozza.

Ami az apszis alatt az oltáron tör-
ténik, nem is más, mint ennek a pün-
kösdnek a meghosszabbítása. A Lé-
lek kiáradása a kenyérre és a borra,
aztán az egész ünnepi közösségre és
rajtuk keresztül – mert kapják a szót:
Ita! Menjetek! – az egész világra.
Hallja a szót a zarándok, megvárja
még a szent városban az új húsvétot,
és viszi majd haza aranybullás ura
országába az örömhírt, ami lám, ígé-
ret és valóság: ő azért jött, hogy éle-
tünk legyen, és az bőségben legyen!
(Jn 10,10)

Meghatottan térdre ereszkedik és
még egyszer felpillant. A mozaik csú-
csán egy kéz mozdul, az Atyáé, és ko-
szorút nyújt Fiának és Fia barátainak.
A zarándok elfogadja a Fiútól, urai-
nak Urától. Hervadhatatlan koszorút
kapott, borostyán csüng le róla kétol-
dalt. Felveszi a sarokba támasztott
vándorbotját, átalvetőjét, széles kari-
májú kalapját, és elindul...

Vértesaljai László

Esszéregényében François
Mauriac hű marad az evangé-
liumi hagyományhoz. A mé-
lyen hívő, katolikus francia
író számára egyértelmű, hogy
Jézus Krisztus Isten Fia, aki
azért jött közénk a földre,
hogy megváltson bennünket
a bűneinktől. Mauriac olyany-
nyira csodálja Jézust, hogy
úgy érzi: a Megváltó történe-
tét minden írónak csak tér-
den állva volna szabad meg-
írnia, méltatlansága tudatá-
ban. „A bűnösnek pirulnia
kellene, hogy merészelte
megírni ezt a könyvet.” Mély
hite azonban nem akadályoz-
za Mauriacot alkotói szabad-
ságában, szó sincs arról, hogy
egysíkúan ábrázolná Jézust.
Figyelmeztet is arra, hogy a
keresztények tudatában az
ember, akinek neve Jézus
volt, gyakran megsemmisül a
második isteni személy ra-
gyogásában, de ő szeretné el-
kerülni ezt a csapdát. Kon-
cepciójában Jézus személyisé-
ge és az evangéliumi történet
szereplői archetípusok: a kü-

lönböző szituációk és jelle-
mek ismétlődnek, újraterme-
lődnek a történelem minden
korszakában.

Mauriac az üdvtörténet-
ben, az örökkévalóságban
gondolkodik, ahol minden ki-
egyenlítődik, és reményeink
szerint választ kapunk azokra
a kérdéseinkre is, amiket itt, a
földön képtelenek vagyunk
megérteni, mert Isten nem tár
fel előttünk minden titkot, és
ez alól a választottak sem ki-
vételek. Az ő számukra sem
világosodik meg minden, Is-
ten akaratának rejtettsége
okán.

Mauriac Jézusa harminc-
éves koráig minden ízében
ember, aki a bűn kivételével
magára vette minden gyenge-
ségünket. Amikor pedig meg-
kezdi tanítói, gyógyítói tevé-
kenységét, előtérbe kerül sze-
mélyiségének isteni dimenzi-
ója: egyetlen pillantása vagy
szelíd, de határozott felszólí-
tása elegendő ahhoz, hogy az
emberek kövessék őt. Gon-
doljunk csak Simon Péterre,

aki halász volt, és házasem-
ber, vagy Jakabra és Jánosra,
akik apjukat, Zebedeust hát-
rahagyva, azonnal csatlakoz-
tak Jézushoz, amikor hívta
őket. Jézus állandóan kapcso-
latban van mennyei Atyjával,
szüntelenül imádkozik hozzá.
Senki előtt sem alakoskodik,
mindenkihez nyíltan beszél,
nem titkolja, hogy mivel jár a
tanítása: „maga Krisztus szó-
lít fel bennünket, hogy mér-
jük meg előbb erőinket, mert
tudja, mire hív bennünket, és
mert nem puszta szóbeszéd,
hogy szeretett minket” – írja
Mauriac.

Regényéből kiviláglik, hogy
Jézus mennyire tudatosan épí-
tette föl tevékenységét. Min-
den cselekedetét mások szol-
gálatának vágya vezérelte, a
csodáit soha nem öncélúan
vitte végbe, hanem szeretetből
és azért, hogy erősítse az em-
berek hitét. A csodák közül
szerepel a könyvben többek
között a kánai borcsoda (Jn
2,1–12), a vihar lecsendesítése
(Mt 8,23–27; Mk 4,35–41; Lk

8,22–25), a vízen járás (Mt
14,22–33; Mk 6,45–52; Jn 6,16–
21), a két béna meggyógyítása
(Mt 9,1–8; Mt 12,9–14). Jézus
mindennél többre becsüli az
őszinte szót és az odaadó szí-
vet. Időnként nagyon elkese-
redik, sőt dühösen reagál,
amikor azt tapasztalja, hogy
süket fülekre talál, és elutasít-
ják. Dühének kiváltó oka
azonban nem a hiúság, hanem
az elvesz(t)ett lelkek miatt ér-
zett csüggedés: „minden pilla-
natban elméjében forog az a
milliónyi lélek, akiket elzártak
az élő víz forrásától.”

Mauriacnál a jézusi szeretet
nem bágyadt enerváltságot
vagy a bűnökkel, a mulasztá-
sokkal, a dölyfös magatartás-
sal szembeni elnézést jelent.
Jézus kérlelhetetlen az írástu-
dókkal és a farizeusokkal
szemben, ám megenyhül, ha
egyszerű emberekkel, bűnös,
de megtisztulást kereső lel-
kekkel találkozik, vagy a tár-
sadalom kitaszítottjaival. Az
előbbiekre rázúdítja szenve-
délyes haragját, míg az utób-

biakkal megértően türelmes.
Ugyanakkor mindig figyelem-
be veszi a szív tisztaságát, és
ezért nem mindegyik farize-
ussal barátságtalan. Jó példa
erre Nikodémus, aki, ha titok-
ban is, de követi Jézust. Bár
félti a biztos megélhetést nyúj-
tó hivatalát, egész lényét fel-
kavarja a vele való találkozás.
Mauriac egy lelki fejlődési
ívet rajzol meg Nikodémus
esetében: egy születésétől fog-
va gyáva ember a kegyelem
lassú kiáradása révén fokoza-
tosan jut el Jézus titkos köve-
tésétől odáig, hogy a zsidó fő-
tanács előtt megvédi, a ke-
resztre feszítés után kegyelet-
ből megkeni a holttestét olaj-
jal, végül pedig segít Arimate-
ai Józsefnek eltemetni őt.

Mauriac számára egyértel-
mű: a feltámadt Jézus jelenléte
most is valóság, és így lesz 
ez a történelem végezetéig.
Krisztus él, és nem hagy el
többé bennünket, kegyelme
kiterjed az egész emberiségre.
Jézus arca pedig, „ez a bűne-
ink miatt megpofozott és

meggyötört Arc, ez az a szen-
vedélyes és szomorú tekintet,
amely végigkísér az életün-
kön, bukásról bukásra, anél-
kül, hogy a szeretet, amellyel
takargat bennünket, meg-
gyengülne, vagy valaha is el-
csüggedne.”

François Mauriac Jézus-
életrajza pozitív kísérlet arra,
hogy a Megváltó tanításáról a
megszokott, megszépítő ma-
gyarázatok rétegeit lehántva,
ráirányítsa a figyelmet Jézus
alaptanítására, a mindenkire
kiterjedő szeretetre és a szere-
tetben gyümölcsöző erények-
re. Számára az örömhír üze-
nete nem puszta emlék, ha-
nem eleven és hatékony ige.
Minden korban érvényesek
Jézusnak a bűnös asszonyhoz
intézett szavai – „Bocsánatot
nyertek bűneid” (Lk 7,48) – és
az, amit az utolsó vacsorán
mondott tanítványainak, az
Eucharisztia megalapításakor:
„Ez az én testem, mely értetek
adatik” (Lk 22,19).

Bodnár Dániel

A feltámadt Krisztus jelenléte folyamatos a történelemben
François Mauriac: Jézus élete

A római Szent Kelemen-templom kivirágzott paradicsom-fája
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Amikor Szent II. János Pál
pápa 2000-ben, a Nagy Jubile-
um évében bevezette az isteni
irgalmasság vasárnapját, vol-
tak, akik arra gondoltak, hogy
ez a nap a látnok Fausztina nő-
vér szentté avatása miatt való-
jában egy lengyel ünnep lesz.
Az elmúlt húsz év történései
azonban sok kételkedőt meg-
győztek arról, hogy ez az ün-
nep nem csupán egy nép, sőt,
nem is csak a Katolikus Egy-
ház, hanem az egész emberi-
ség számára fontos üzenetet
hordoz. A szent lengyel pápa,
aki átvezette az Egyházat a
XXI. századba, ennek az új
kornak a hajnalán Isten irgal-
masságára bízta az emberisé-
get. „Mennyi lélek talált már
vigaszt ebben az egyszerű fo-
hászban, »Jézusom, bízom
benned«, amelyet a gondvise-
lés Fausztina nővér által adott
nekünk” – mondta a Szentatya
2000. április 30-án, az isteni ir-
galmasság első vasárnapján. 

2016-ban pedig, amely Fe-
renc pápa szándéka szerint az
irgalmasság éve volt, az egész
Egyház egy esztendőn át hálá-
val csodálkozott rá arra a nagy
kegyelemáradásra, amit ez a
kezdeményezés hozott magá-
val. Ekkor még elsősorban ün-

nepeltük az isteni irgalmassá-
got, és elmélkedtünk róla,
most, 2020-ban viszont, a je-
lenlegi drámai körülmények
között, kérleljük és esedezünk
hozzá, hogy ne tekintse hitet-
lenségünket és bűneinket, ha-
nem szent Fia érdemeiért ve-
gye le rólunk büntető kezét.

Ferenc pápa nemrégiben,
az üres Szent Péter téren tar-
tott beszédében rámutatott
tév utakon járó világszemléle-
tünkre, miszerint „úgy gon-
doltuk, örökre egészségesek
maradunk egy beteg világ-
ban”. Az egészség mítoszát
kikezdte, és rávilágított sérü-
lékenységünkre ez a szabad
szemmel láthatatlan ellenség,
amely arra készül, hogy meg-
tizedelje az emberiséget. Ké-
sőbb még hozzátette a pápa:
„Erről a helyről, amely Péter
sziklaszilárd hitét hirdeti,
ezen az estén mindannyióto-
kat az Úrra szeretnélek bízni.”
Ez a vasárnap Isten irgalmas-
ságáról szól. Ahogy annak
idején Szent II. János Pál pápa,
úgy most Ferenc pápa is Isten
irgalmába ajánlott bennünket.
Az Ószövetségben Dávid ki-
rály is erre az irgalomra ha-

gyatkozott, amikor nagy elbi-
zakodottságában az Úr meg-
büntette őt. Prófétát küldött
hozzá, aki lehetőséget adott
neki, hogy válasszon három
büntetés közül: éhínség, ellen-
ség fegyvere vagy járvány
pusztítson. Ő ez utóbbit vá-
lasztotta, mondván: „Inkább
az Úr kezébe akarok esni, mi-
vel az ő irgalma mérhetetlen”
(2Sám 24,14).

Ma sokak számára rokon-
szenves Tamás apostol, aki az
evangéliumi elbeszélés szerint
egészen addig nem tudott
hinni, amíg ő maga nem talál-
kozott a feltámadott Krisztus-
sal. Emiatt gyakran csak úgy
emlegetik őt, mint „a hitetlen”
Tamást. Amikor viszont talál-
kozott az irgalmasság forrásá-
val, és megtapinthatta a Feltá-
madott sebeit, a lelke mélyéig
hatolt Jézus bátorító és újjáte-
remtő szava: „Ne légy hitet-
len, hanem hívő!” 

Ez a felhívás nem csak ne-
ki, hanem az egész emberiség-
nek szól. Bárcsak vele és ve-
lünk, Jézus hűséges követői-
vel együtt minden ember így
válaszolna a Feltámadottnak:
„Én Uram, én Istenem!”

Ternyák Csaba egri érsek

Vajon elveheti-e tőlünk a járvány a húsvé-
tot? Olyan időket élünk, amiket talán csak a
legextrémebb gondolatainkban képzeltünk
volna el, mondjuk egy apokalipszisfilm meg-
tekintése után, csupán néhány percre. Fizikai-
lag el vagyunk vágva egymástól. Az biztos,
hogy kicsúszott a lábunk alól a talaj, kevés a
fogódzó és nagyon nehéz belerázódni az új
helyzetbe. A hitünk is keresi a szavakat. Ho-
gyan kapcsoljuk ezt az egészet ahhoz az Isten-
hez, akit ismerni véltünk, akihez olyan ottho-
nosan kapcsolódtunk hétről hétre, évről évre?
Elszakítva élünk most hitünk gyakorlásának,
az ő közelségének és jelenlétének szokásos és
szeretett jeleitől és tereitől, a szentségektől és
templomainktól, az ő látható gyülekezetétől. 

De elveheti-e tőlünk a járvány a húsvétot?
Amikor szétnézek a világhálón, azt tapaszta-
lom, hogy nem, nem tudja elvenni. Ámulva fi-
gyelem azt a hihetetlenül gyorsan sarjadó kre-
ativitást, tanulékonyságot, amivel a keresz-
tény közösségek utat találnak tagjaikhoz, aho-
gyan a liturgiaközvetítések és az otthoni isten-
tiszteletekre adott minták, a videóüzenetek, az
ötletek látszólag a semmiből megszületnek.
De éppen ebből érződik, hogy nem a semmi-
ből születnek, hanem mélyen ott van bennünk
ez a gyülekezeti önazonosság. A nagy burján-
zásban nyilván vannak zsákutcák, túlzások,
sok ügyetlenkedés, de ezek még inkább embe-
rivé, szerethetővé teszik ezt a nagy közös pró-
bálkozást arra, hogy együtt maradjunk. 

Az istentisztelet-közvetítések nem helyette-
síthetik a liturgia testi jelenlétben átélt törté-
nését. Ez a lényeghez tartozik. De tudjuk-e,
hogy ettől sem vagyunk megfosztva? Észre-
vesszük-e, hogy az első zsidó húsvét a kivo-
nulást megelőző éjszakán családi ünnep volt?
„Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hó-
nap tizedik napján mindenki szerezzen egy
bárányt családonként, egy bárányt házanként.
De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a
személyek számának megfelelően a szomszé-
dos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint

számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki
mennyit eszik.” (Kiv 12,3–4) Jézus ezt, a pász-
kát ünnepli az utolsó vacsorán. Áldozatát az-
zal fejezi ki, hogy egy étkezés keretében helye-
zi el. Ennek a pászkának az erőterében hal ke-
reszthalált értünk, és erről sarjad töretlenül a
mi keresztény húsvétunk. 

Ez az idei húsvét talán alkalom lehet arra,
hogy visszataláljunk „az emberszagúan spiri-
tuális, otthon-, család-, mondhatni, konyhail-
latot árasztó hangulati folytonossághoz, amely
Jézus vacsoráját és az eucharisztikus gyakorla-
tot a zsidó hagyomány otthoni vallásosságá-
hoz kapcsolja. Ez a házias vallásosság az egyik
leghatékonyabb eszköze annak, hogy a szentet
is »háziasítsuk«, és megtapasztaljuk, hogy a
mindennapi élet keretei között is megélhető
Isten velünk kötött szövetsége.” (G. Zanchi)

Ha alaposan elolvassuk a feltámadástörté-
neteket, látjuk, hogy Jézus félelemtől zárt ajtók
mögött és a négy fal között ülő tanítványok-
nak jelenik meg. Egyesével, kettesével fedezik
föl a feltámadás titkát, és ötvennapos karan-
ténnak kell eltelnie ahhoz, hogy végre nyílt
színre lépjenek a feltámadás örömével.

Az értünk szenvedett Jézus most bennün-
ket is a négy fal között talál. Azt kéri, marad-
junk otthon, és élesztgessük magunkban a bi-
zalmat, hogy eljön otthonainkba, lakást vesz
közöttünk, és gyógyító jelenlététől most sem
foszt meg bennünket. Azt kéri, hogy kereszt-
ségi, királyi papságunk folytán legyünk ottho-
nunk liturgiáinak kreatív vezetői, ahogy a zsi-
dó családfő is levezényli a pászkavacsora szer-
tartását. Ne maradjunk meg annál, hogy a
képernyőn nézzük, más hogyan csinálja. Átél-
hetjük, hogy felhatalmazásunk van arra: mi is
metsszünk ki egy sarkot a szent számára ott-
honunkban.

Isten húsvéti újjáteremtő műve és láthatat-
lan, de valós jelenléte köztünk: ez hitünk két
nagy kihívása és lehetősége jelen hónapokban.

Fehérváry Jákó OSB

A BIBLIA ÜZENETE

Ne légy hitetlen, hanem hívő!

Tamás-vasárnapon az apostoli szakasz (Ap-
Csel 5,12–20) azzal kezdődik, hogy az „aposto-
lok keze által sok jel és csoda történt a nép kö-
zött”. Az Egyház éppen elindult kibontakozá-
sának útján, zsenge hajtásait erősítette és táp-
lálta az isteni közreműködés. A csodák az
apostolok által történtek, ők eszközök voltak
csupán. Az Úr volt az, aki munkájukat és taní-
tásukat „csodákkal kísérte és igazolta” (Mk
16,20). Ám ott égett a lelkükben az Úr angya-
lától kapott üzenet is, amivel az ünnepi sza-
kasz zárul: ki kell állniuk, és hirdetniük kell a
tanítást! Meg is teszik bátran, a főpapoktól, a
szadduceusoktól, a börtöntől sem félve. Kezük
– és lelkük – már fel van vértezve az Úr feltá-
madásának bizonyosságával, mint a szent se-
beket érintő Tamásé (Jn 20,27).

Alapot adott ehhez imádságos lelkületük:
„Mindnyájan egy szívvel voltak együtt Sala-
mon csarnokában” (ApCsel 5,13). Még ki-
csinyke volt az apostolok körüli gyülekezet, az
emberek még „nem mertek közéjük elegyed-
ni”, de ők akkor is „mindnyájan” ott voltak. És
„egy szívvel” voltak ott: a templomban. Bár-
csak példát vennénk róluk! Persze ha ma min-
denki, aki hívőnek mondja magát, és meg van
keresztelve, komolyan venné ezt egy-egy egy-
házközségben, akkor templomok sokaságát
kellene építeni. De a lelkek temploma miatt
megérné, hogy „egy szívvel-lélekkel” legye-
nek együtt Jézus követői. Mert úgy csodát le-
het művelni.

Aztán a folytatás már a közösség növekedé-
séről szól. Az Urat követő férfiak és nők olyan
sokan lettek, hogy még „a betegeket is kivit-

ték az utcákra” (ApCsel 5,15), hogy az aposto-
lok által részesüljenek a csodás gyógyulásban.
Íme, az imádság mellett a segítő szeretet! Az
apostolok teszik a dolgukat, kiállnak, és hirde-
tik az Úrról szóló tanítást, de nemcsak a sza-
vukkal, hanem betegséget gyógyító, segítő tet-
tükkel is. Már korábban megbízta őket az Úr
azzal, hogy kiűzzék a gonosz szellemeket a
betegekből, és olajjal megkenve meggyógyít-
sák őket (Mk 6,13). Mi merjük-e odavinni a
betegeinket az apostolok mai utódaihoz? Kér-
jük-e a szentség erejéből a gyógyulást, vagy
csak az orvosokban és az orvosságokban bí-
zunk? Bizony, sok esetet tudok – de biztosan
mindenki így van ezzel –, amikor gyógyulást
adott a betegek kenete és az imádság.

Az apostoli szakasz itt is a tanúságtételre
való buzdítással fejeződik be: „Menjetek, állja-
tok ki a templomban a nép elé, s hirdessétek
ennek az életnek az igazságait!” (ApCsel 5,20)
Még közel van a húsvét, az apostolok még tel-
jes mértékben átélik, mit jelentett Jézus feltá-
madása, az, amit így éneklünk: „legyőzte a ha-
lált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott”.
Erről az életről kell beszélni! Mert ez nem csu-
pán a hétköznapi körülmények között folyó
élet, hanem az, ami túlmutat rajta. A Feltáma-
dott által ajándékozott új életben részesülhe-
tünk, ha krisztusi módon, az Úrtól kapott meg-
bízatással, szívvel-lélekkel imádkozunk, ha ott
vagyunk a templomban, és ha nem feledke-
zünk meg a keresztény jócselekedetekről.

Ha komolyan vesszük, lehetünk mi az
apostolok meghosszabbított kezei.

Ivancsó István

A keresztény középkor
egyik legkiválóbb és legro-
konszenvesebb gondolkodója,
egy új kor kezdetének hírnöke
volt. Joggal nevezik a skolasz-
tika atyjának. Proslogion című
elmélkedésében kifejtett isten-
érvét Kant óta „ontológiai is-
tenérvként” emlegetik, mely
Descartes után a modern filo-
zófiai gondolkodás egyik
gyújtópontjává lett.

Anzelm aránylag keveset írt:
43 éves volt már, amikor első
filozófiai meditációját, a Mono-
logiont kiadta. Ebben egészen
új, merész, tisztán az észre ha-
gyatkozó módszerrel tárgyalta
a keresztény hit nagy misztéri-
umait. Életprogramja a „fides
quaerens intellectum”, a meg-
értést kereső hit volt. Hármas
célt akart megvalósítani: az
ész útján is bebizonyítani a ke-
resztény hit igazságait a hitet-
lenekkel és gúnyolódókkal
szemben, megerősíteni és szi-
lárdan megalapozni a hívők
hitét és végül átadni azt az
örömet, amivel a hitnek az ér-
telem útján való megközelítése
ajándékozza meg az embert.

Anzelm Aostában született,
ahol nemesi családjának kas-
télya volt. Huszonhét évesen
belépett a nem sokkal koráb-
ban alapított szerény beci
(ma: Bec-Hellouin, a francia-
országi Normandiában) ben-
cés kolostorba. 1093-ban II.
Vilmos angol király canterbu -
ryi érseknek nevezte ki.

Az érseki szék ekkor már
évek óta üresen állt, és a zsar-
nok király kizsákmányoló ural-
mának volt alávetve. Emiatt
Anzelmnek haláláig kemény
harcot kellett vívnia az Egyház
szabadságáért az angol mo-
narchia képviselőivel. Határo-
zottsága miatt kétszer is kény-
telen volt száműzetésbe vonul-
ni. II. Paszkál pápának küldött
levelében így írt: „Nem félek a
száműzetéstől, sem a szegény-
ségtől, sem a kínzásoktól, sem

a haláltól, mert az Isten segít-
ségével mind erre kész a szí-
vem az apostoli szék iránti en-
gedelmességemért és anyám-
nak, Krisztus Egyházának a
szabadságáért.” 

Anzelm istenérve így szól,
Dér Katalin fordításában: Éspe-
dig úgy hisszük, te az a valami
vagy, aminél semmi nagyobb
nem gondolható. Vagy talán
nincs is ilyen lény, hiszen „a
balgatag ezt mondta szívében:
nincs Isten”? De biztos, hogy
ugyanez a balgatag, amikor
hallja, amit mondok: „valami,
aminél semmi nagyobb nem
gondolható”, érti azt, amit hall;
amit pedig ért, az megvan az
értelmében, még akkor is, ha
nem látja be, hogy ez a valami
létezik. Más ugyanis az, hogy
egy dolog az értelemben léte-
zik, és megint más megérteni,
hogy ez a dolog létezik. De bi-
zonyosan nem lehetséges,
hogy csak az értelemben le-
gyen meg az, aminél nagyobb
nem gondolható. Ha ugyanis
legalább az értelemben létezik,
akkor elgondolható róla, hogy
a valóságban is létezik, ez pe-
dig nagyobb. Ha tehát az, ami-
nél nagyobb nem gondolható,
csak az értelemben létezik, ak-
kor az, aminél nagyobb nem
gondolható, egyszersmind az,
aminél gondolható nagyobb.
De ez bizonyosan nem lehetsé-
ges. Tehát az a valami, aminél
nagyobb nem gondolható, két-
ségkívül létezik mind az érte-
lemben, mind a valóságban.

L. K.

A HÉT SZENTJE

Canterburyi Szent Anzelm 
Április 21.

ÁPRILIS 19., HÚSVÉT 2. VA-
SÁRNAPJA – Az isteni irgal-
masság vasárnapja (Emma,
Malvin, Zseraldina) – ApCsel
2,42–47 (A hívek mind összetartot-
tak és közös volt mindenük.) – 1Pét
1,3–9 (Jézus Krisztusnak a halálból
való feltámadása élő reményre te-
remtett újjá bennünket.) – Jn
20,19–31 (Nyolc nap múlva eljött Jézus.) – Énekrend: Ho 85 – ÉE
545, 416, Ho 85 – ÉE 102, Ho 119 – ÉE 548, Ho 213 – ÉE 264.
ÁPRILIS 20., HÉTFŐ (Tihamér, Tivadar, Töhötöm) – ApCsel
4,23–31– Jn 3,1–8.
ÁPRILIS 21., KEDD – Szent Anzelm püspök és egyháztanító
emléknapja (Konrád) – ApCsel 4,32–37 – Jn 3,7b–15.
ÁPRILIS 22., SZERDA (Csilla, Noémi) – ApCsel 5,17–26 – Jn
3,16–21.

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK –
Szent Adalbert püspök és vér-
tanú emléknapja (Béla, Norma)
– ApCsel 5,27–33 – Jn 3,31–36.
ÁPRILIS 24., PÉNTEK – Szent
György vértanú vagy Sigmaringe-
ni Szent Fidél áldozópap és vérta-
nú emléknapja (Hunor) – ApCsel
5,34–42 – Jn 6,1–15.

ÁPRILIS 25., SZOMBAT – SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
ÜNNEPE – 1Pét 5,5b–14 – Mk 16,15–20.
ÁPRILIS 26., HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA (Ervin, Klétusz) –
ApCsel 2,14.22–28 (Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa.) –
1Pét 1,17–21 Krisztusnak, a szeplőtelen báránynak drága vére vál-
tott meg titeket.) – Lk 24,13–35 (Amikor a kenyeret megtörte, fel-
ismerték.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét – Énekrend: Ho 89 – ÉE
552, 416, Ho 89 – ÉE 111, Ho 116 – ÉE 554, Ho 206 – ÉE 117.

A hét liturgiája
A év

PÁRBESZÉD A LITURGIÁRÓL

Egy bárányt családonként

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Az apostolok keze által

Jn 20,19–31
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Lólé Attila 38 éves fiatalem-
ber, jelenleg Pannonhalmán él,
egy parányi albérletben. Eddi-
gi életútja annak példázata,
hogy nincs az a mélység, ahon-
nan Isten kegyelme ki ne emel-
hetné a rengeteg gyötrelmet
megélt lelket.

Lólé Attila fiatal kora ellenére há-
rom életre való nehézséget megélt
már. Rendkívül traumatikus gyer-
mek- és ifjúkora után, a szenvedély-
betegségek és a börtön után Jézus
szabadította meg. Erről tesz tanúbi-
zonyságot sok előadáson vagy fog-
vatartottak között, most pedig la-
punknak. Élete történetét hallgatva
Pál apostol juthat eszünkbe. Amikor
rovott múltjáról beszél, Attila mintha
a nemzetek apostolával mondaná:
„Ha dicsekednem kell, a gyengesé-
geimmel fogok dicsekedni” (2Kor
19,30). Így dicséri az Urat. Leplezet-
lenül. A kedvünkért a gyerekkorától
kezdi. Attila cigány származású, fé-
lig romungró, félig oláh; Zuglóban
született, de Kőbányán nőtt fel. Öten
voltak testvérek, két fiú, három lány,
ő a legidősebb.

„Soha nem láttam, hogy a szüle-
im dolgoztak volna. A 80-as években
nagy divat volt az itt a piros, hol a
piros játék. Apám ezt művészi szint-
re fejlesztette, ebből éltünk. Anyám
virággal és ruhával kereskedett.
Apámnak és a családjának nagy híre
volt az éjszakában. Hirtelen haragú
ember volt, az erőszak végigkísérte a
gyermekkoromat.”

Az általános iskolában hamar kiderült,
hogy Attila lényegesen okosabb az átlag-
nál, de ez nem mutatkozott meg a tanul-
mányi eredményeiben.

„Nagyon rossz gyerek voltam, a
házi feladataimat soha nem készítet-
tem el, erőszakoskodtam a többiek-
kel, cigarettáztam, szellemet idéz-
tem. Mivel a szüleim gyakran köl-
töztek, egyre kisebb lakásba, a kü-
lönbözetet meg felélték, több iskolá-
ban is megfordultam. Közben aput
egyszer bevitték a nyomozók, kiver-
ték az egyik fogát, azután már nem
mert gyufázni. Elkezdett kábítózni.
Engem fölvettek az Újhegyi úti Zrí-
nyi Miklós Gimnáziumba, de nem
tudtak leosztályozni, mert alig jár-
tam be az órákra. Egy alkalommal,
amikor bent voltam az iskolában és
a vécében cigiztem, az egyik zárt ajtó
mögött megláttam két lábat. Bezör-
gettem: hát te ki vagy, mit keresel
itt? Egy srác éppen leszorította a vé-
náját, és tűvel megszúrta a karját.
Adjál nekem is! Rendes volt, mert
csak port adott. Beszippantottam.
Ettől kezdve rendszeresen kábító-
szereztem, én voltam a menő.”

Attila hamar abbahagyta a gimnáziumot,
átiratkozott estire, de oda sem járt be.

„Züllöttem, egyre mélyebbre
süllyedtem. Volt egy barátom, sűrűn
feljártam hozzá, számítógépeztünk,
moziba jártunk. Rendszeresen meg-
loptam, anyám is biztatott erre. Pe-
dig az egyik legjobb barátom volt.
Soha nem tette ezt szóvá, de egy idő
után megkért, hogy ne menjek hozzá
többet. Akkor már állandóan füvez-
tem. Az esti gimnáziumból is kirúg-
tak, közben beköltöztünk a VIII. ke-
rületbe, a Futó utcába. Itt a szüleim
már nagyon keményen kábítóztak.
Apám rendszeresen verte anyámat
és engem is. Asztmás vagyok, gye-
rekként sokat voltam szanatórium-
ban, és apuék szinte egyáltalán nem
jártak be hozzám, ez mindmáig fáj
nekem. Úgy éreztem, fölösleges va-
gyok, a szüleim nem szeretnek. Én is
elkezdtem lőni magam, drogos par-
tikra jártam, cigarettáztam, néha it-
tam is. Megloptam mindenkit, akit
lehetett, jellemtelen alak voltam, ál-
dozat, aki maga is eltiporja a gyen-

géket. Különös, de igaz: apu vonzó-
dott Istenhez, már egészen fiatal ko-
rában eljárt a Hit Gyülekezetébe, ké-
sőbb engem is vitt magával. Olvasta
a Bibliát is. Kettős énje volt, alapjá-
ban jószívű, de nem bírt a lelkében
élő démonokkal. Egy hónapja temet-
tük. Az utolsó évben, a halála előtt
rendeztük a kapcsolatunkat. Szeret-
tem őt.”  

Attila huszonegy évesen került először
börtönbe. 

„Először rablásért kaptak el, majd
hozzátették a sikkasztást. Fél évig
voltam előzetesben. Hazamentem,
és nem találtam otthon a két kishú-
gomat, Lizát és Rebekát. A gyermek-
védelem kiemelte őket, mert a testü-
kön barna, kék foltok voltak. Anyám
verte őket, ő is erőszakossá vált apu
mellett. Közben apu is börtönben
volt, mert anyu feljelentette. Előfor-
dult, hogy mindhárman sitten vol-
tunk. Én ki-be járkáltam a börtönből,
összesen hat évet ültem. Az első
munkahelyem a börtönben volt. Ha-
mar rájöttem, hogy minden rab meg
akar változni, csak van, akinek nincs
eszköze ehhez, a másiknak az akara-
ta hiányzik, de az biztos, hogy egyi-
kük sem akar visszakerülni a bör-
tönbe. 2007 után szabadultam, már
bent elkezdtem a gimnáziumot, és
amikor kikerültem, leérettségiztem.
Kertépítő lettem, aztán gyári mun-
kás, összeálltam egy világszép ci-
gány lánnyal, aki drogozott és lop-
kodott. Válaszút elé állítottam: vagy
becsületesen élünk, leteszed a dro-
got, felhagysz a lopkodással, vagy
szakítunk. Egy ideig rendben men-
tek a dolgok, de aztán visszaestünk
mindketten. Mielőtt végleg szakítot-
tunk volna, százszor is összevesz-
tünk és kibékültünk.” 

Attila még a Gyűjtőben volt, amikor ér-
dekelni kezdte az istenkérdés. 

„2006-ban Állampusztán voltam
a fogdán. Úgy próbáltam kijutni az
egyhangúságból, hogy azt kértem,
hadd beszéljek a pappal, mert neki
nagy szava volt. Egyszer csak kinyílt
a csapóajtón a tátika, és beesett rajta
egy kis kék színű Biblia, a Gedeon
Társaság adta ki. A börtönben, nagy
rászorultságomban olvastam először
azt, hogy Isten, az Atya szeret min-
ket, kivétel nélkül mindenkit, és
megbocsátja bűneinket. Zokogtam.
Ám a szabadulásom után vissza-
kényszerültem a VIII. kerületbe, és
hamarosan visszaestem.” 

Attila Márió nevű öccse 2013-ban ön-
gyilkos lett, felakasztotta magát.

„Az öcsém halála után elvették a
lakást, leköltöztem a pincébe, ott is-
mertem meg a valódi mélységet, ma-
gárahagyatottságot. Sötét volt, hi-

deg, napokig nem jöttem elő. Utána
hajléktalan lettem, hajléktalanszállón
aludtam vagy a Kálvin téren csövez-
tem, kukáztam, kivettem a szemét-
ből a vasakat, sőt még az ennivalót
is. Kéregettem, drogoztam, de már
nem szerzett örömöt. A húgaim nem
törődtek velem, apu börtönben ült,
anyu éppen szabadon, de nem tud-
tam, mi van vele. Akkor már nem

mertem bűnözni, de az addig elkö-
vetett bűneimből összeállt egy ve-
gyes salátám, be kellett volna vonul-
nom egy évre Sándorházára. Ez
2017-ben történt.”

Attila a Kálvin téren élt hajléktalanként.
Már két napja jelentkeznie kellett volna
a Markó utcában, de visszatartotta, hogy
aki hajléktalanként vonul be, az legalul-
ra, a leggyengébbek közé kerül a börtön-
hierarchiában. 

„Őket folyton megalázzák vagy
verik. Ezt el akartam kerülni. És ak-
kor történt valami. Még a Gyűjtőben
volt egy nagyon komoly, ütőképes
bűnöző, híres bokszoló, az apja is az
volt. Mindenki tisztelte, félt tőle. Na-
gyon durván bánt velem. Minden-
nap a Kálvin téren keresztül ment
haza. Meglátott engem, és legna-
gyobb ámulatomra mindig leállt ve-
lem beszélgetni, adott ezerötszáz-
kétezer forintot kajára. Nagyon sze-
retem a magyar irodalmat, én is írok
verseket. Különösen szeretem József
Attilát, amilyen lelkiállapotban volt ő
az élete utolsó időszakában, azzal tö-
kéletesen tudok azonosulni. „Karó-
val jöttél, nem virággal, / feleseltél a
másvilággal, / aranyat ígértél nagy
zsákkal / anyádnak és most itt csü-
csülsz, // mint fák tövén a bolond-
gomba...” Éppen József Attila volt a
kezemben, amikor arra jött a volt
bokszoló, megint adott nekem
pénzt, és odavetette: „A börtönben
sokkal jobban állt a kezedben a Bib-
lia, mint ez a szar itt.” Mit mondjak?
Nem volt elég pallérozott József At-
tilához. Ám ez a megjegyzése hatal-
mas szeretetet fejezett ki. Ekkor gon-
doltam először arra: ha bent leszek a
börtönben, talán tényleg Istenhez
fordulok. Előfordult az is, hogy éj-
szaka kukáztam, és az egyik szeme-
tesből előhalásztam egy kis gumi-
karkötőt, amire az volt írva: Jézus
szeret téged. Nem tudom, miért, de
fölraktam a csuklómra. És követke-
zett a harmadik jel, két nappal a bör-
tönbe vonulásom határidejét követő
napon: feküdtem a Kálvin téri aluljá-
róban, totál kikészülve, nem volt se
pénzem, se dohányom, se piám, se
drogom. Egyszer csak megjelent Fi-
csor Anita és Gyarmati Bálint. Mind-
ketten a Sant’Egidio közösség tagjai,
régebbről ismertem már őket. Hoz-
tak nekem szendvicset, csokit. Kér-
dezték, mi van velem, mondtam,
hogy be kellene mennem a börtönbe,

de nem akarok. Eljöttek velem bevá-
sárolni. Igazából nem nagyon hatott
meg ez az egész, mert depressziós
voltam, de ennem kellett valamit.
Ám ez volt az első löket, hogy elin-
duljak a józan és normális, becsüle-
tes élet felé. Soha nem tudhatod,
hogy a Jóisten milyen úton szólít
meg, milyen úton emel föl téged ma-
gad mellé. Anita és Bálint megígér-

ték, ha bemegyek a börtönbe, külde-
nek nekem levelet, csomagot, meglá-
togatnak. (Tartották a szavukat, ké-
sőbb én voltam az esküvői tanújuk.)
Valami átfordult akkor bennem, a
belőlük felém áradó szeretet megad-
ta a lökést nekem. Nem az ige, nem
a prédikációk hatására tértem meg,
hanem azért, mert megéreztem,
hogy valakinek fontos vagyok, szá-
mítok. Anitától kaptam egy kis ige-
kártyát, „Krisztusom, bízom ben-
ned” felirattal. Krisztus keze a szí-
vén, amiből piros és kék csóva lövell
ki. És akkor elkezdtem imádkozni
Istenhez: Uram, most bemegyek a
börtönbe, légy a támaszom, adj ne-
kem lehetőségeket, hogy ha kijövök,
ne kelljen az utcára mennem, én bí-
zom benned. Elkezdődött bennem
egy megtisztulási folyamat. Másnap
elmentem a Markó utcába, a főváro-
si bv-be, becsöngettem, hogy enged-
jenek be. Azóta nem dohányzom,
nem kábítószerezek, kértem Istent,
hogy szabadítson meg a függősé-
gemtől. Megtette.”

Attila Baracskára került, drogprevenciós
körletbe.

„Itt kezdtem komolyabban megis-
merni Istent, a Szentíráson keresztül.
Egyet tudtam, hogy katolikus nem
akarok lenni; bennem éltek a szoká-
sos, közhelyszerű ellenvetések, a ka-
tolikusok bálványimádók, a szentek-
ben hisznek inkább, mint Istenben.
Mit ad Isten, végül csak katolikus
lettem. A börtönbe bejártak szerzete-
sek, bencések, Cirill atya, a jelenlegi
pannonhalmi főapát, Iván testvér
meg a ferences Jónás atya. Megismer-
kedtem a hatvanéves Feri bácsival,
egy idős, sváb férfival, ő volt az
egyetlen katolikus, és nagyon szen-
vedélyesen védte a katolicizmust a
többi felekezettel szemben. Tevé-
keny szeretet volt benne, ő volt az
egyetlen, aki törődött velem, magya-
rázta a Szentírást.

A szerzetesekből áradó nyuga-
lom, tisztaság ragadott meg. Elkez-
dett vonzani a szerzetesség gondola-
ta. Beszéltem Cirill atyával, tudna-e
nekem segíteni. Mindent frankón el-
meséltem neki. Biztosított, hogy
nyugodjak meg, nem lesz gond.
Közben a húgaimmal rendeződött a
viszonyom, bejártak hozzám, csoma-
gokat küldtek, ők is tartották ben-
nem a lelket, ma már harmonikus
velük a kapcsolatom. Végül egy év

egy hónapot töltöttem Baracskán,
2018. január 1-jén szabadultam. Na-
gyon hideg volt. Iván testvér eljött
értem autóval, és mivel az nem le-
hetséges, hogy csak úgy bevonulok
az apátságba, egy hetet Budapesten
töltöttem, a baptistáknál. Utána Iván
testvér elintézett egy albérletet Pan-
nonhalmán. Közben besegítettem
Arnold atya négy plébániáján, ő is
nagyon emberségesen bánt velem,
szerzett nekem munkát Győrben,
egy bútorgyárban. Beiratkoztam egy
kétéves asztalosiskolába, két hónap
múlva végzek.”

Attilában rendkívüli empátia él az embe-
rek lelki bajai, gondjai iránt.

„Már a börtönben is gyógyítókör-
letben tevékenykedtem, kérdeztem a
nevelőt, miben tudok segíteni. Meg-
kérdeztem azt is, hogyan kell bánni
egy skizofrénnel, meg kell-e hallgat-
nom a téveszméit is. Igen, csak nem
szabad erősíteni. Azokkal is foglal-
koztam, akikkel senki sem, a gyen-
gékkel, az elesettekkel. 

Alapjában megváltozott az éle-
tem, de azért, hogy ez így legyen,
imával mindent alaposan előkészí-
tettem. A kapcsolatom folyamatos
Istennel, belé kapaszkodom. Közben
megismerkedtem a börtönben a
Cursillóval. Szabadkai Zsolt és Gillay
Zoltán jöttek be hozzánk, hatalmas
löketet adtak nekem. A szabadulá-
som után is tartották velem a kap-
csolatot, ami alapvetően fontos egy
szabadulónak. Ma már én is részt
veszek a börtöncursillóban, tanúság-
tevőként járok vissza a börtönbe, ci-
gányoknak mesélek az életemről.
Kötelességem, hogy visszamenjek a
tesóimhoz. Általános iskolában is
jártam már, egy egész felső tagozat-
nak beszéltem, a lényeg, hogy elri-
asszam őket a kábítószertől. Négy-
száz gyerek hallgatott, majdnem öt-
ven percen keresztül, pisszenés nél-
kül. Utána az iskola legrosszabb
gyereke mindenképpen beszélni
akart velem: Attila, miért vagyok
rossz, miért vagyok rossz?”

Attila számára sokat jelent a Pannonhal-
mi Főapátság közelsége. 

„A bencés testvérek nagyon segí-
tőkészek. Iván testvér támogat. Ha-
vonta egyszer fölköltözöm az apát-
ságba, együtt eszem, imádkozom a
szerzetesekkel, hatalmas dolog,
hogy beengednek a klauzúrájukba,
csakúgy, mint az, hogy együtt ehe-
tek velük. Még nem tudtam dönteni,
hogy szerzetes leszek, vagy házas-
ember. A szabadulásom óta nem jött
össze egy lánnyal sem, pedig próbál-
kozom. Azt semmiképpen sem sze-
retném, ha a szerzetesség a világtól
való menekülés lenne nálam. Amit
tudok, hogy a Jóisten használ. Hatal-
mas dolog, hogy Istennek köszönhe-
tően visszanyertem a méltóságomat,
a munkahelyemen megbecsülnek,
nem gúnyolnak, amiért nyíltan meg-
vallom a hitemet. Ösztönösen odaál-
lok a gyengék mellé, mert sokáig
voltam gyenge, tudom, milyen ki-
szolgáltatottnak lenni. Isten csodála-
tos szabadulásban részesített engem,
olyanban, amiről nem is álmodtam.
Teljesen absztinens vagyok, úgy,
hogy nem voltam rehabilitáción. Is-
ten kézzelfogható jele mutatkozik
meg a sorsomban. Dicsőítem Istent
az életemben bekövetkezett változá-
sokért, csodákért. Jézus nélkül és az
ő szeretett Egyháza nélkül ez a több-
szörös szabadulás soha nem történt
volna meg. A Szentlélek nélkül
gyenge volnék és elbuknék ismét.
Hálából képviselem Jézust és a ke-
resztény értékrendet. Isten végtelen
szeretetét és kegyelmét megtapasz-
taltam, tudom és hiszem, hogy való-
di. Tanúsítom!”

Bodnár Dániel
Fotó: Szabó Gábor

Isten csodálatos szabadulásban részesített
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Hogyan éli meg a járvány okozta válság-
helyzetet, milyennek látja a világot,
amely most leáll? A kiszámíthatatlan
történéseknek van-e üzenetük az Ön szá-
mára, és előfénylik-e valahonnan Krisz-
tus világossága?

– A koronavírus előszele olyan
hirtelen csapott le ránk, ahogy a vi-
har szokott a Balatonon. Elöljáróink
meghozták az ön- és közösségvédő
rendelkezéseket. Egy, a napokban
tartott megbeszélésen kifejezett aján-
lásra önként vállaltam a következő
időre a teljes visszavonulást. Aktív
éveimben ismétlődő tüdőgyulladá-
saim, érzékenységem indokolják ezt.
A szobám biztonsága és a séta meg a
gondoskodás segít most, az elvonu-
lás idején. Hálás vagyok ezért Isten-
nek és testvéreimnek. Minden meg-
hívást lemondtam, újat nem vállal-
tam, és a közösség sem. Nem foga-
dunk sem vendéget, sem látogatót.
A vírus terjedését és lefolyását egye-
lőre csak sejtjük. Az emberi óvatos-
ság elengedhetetlen, de Isten kezé-
ben vagyunk és vagyok, erre hagyat-
kozom teljes bizalommal. 

Hogyan telnek a napjai?

– Kiváltságos remeteéletet élek.
Rendi testvéreim viselik a gondo-
mat. Magányosan, de velük párhu-
zamosan imádkozom és dolgozom.
Most több időm van elmélkedésre,
olvasásra. Szellemi munkát végzek,
rendtörténettel foglalkozom. A tö-
megkommunikációs eszközök nem
engednek ugyan elszakadni az em-
berek világától, de tudatosan nem
menekülök oda sem.

Bölcs emberek mondták: az élet
nyugdíjasszakaszára fel kell készül-
ni szellemileg és lelkileg egyaránt.
Igazuk van, magam is megerősítem
ezt az állítást. Életünk ki nem mon-
dott kérdése ebben az életszakasz-
ban egészen élessé válik: ha magad-
ra maradsz, mit kezdesz magaddal?
Ha röviden összegezni akarom a
nyugdíjasként töltött elmúlt két év
és a mostani napok örömteli tapasz-
talatát, az nem más, mint amiről
Ágoston egyházatya írt Vallomásai-
ban. Számára és számomra is él-
mény ez: „Örök-új Szépség, jaj, ké-
sőn kezdtelek szeretni! Bennem vol-
tál, én meg kívüled! Künn kereste-
lek, s torz mivoltommal belerohan-
tam ékes teremtett világodba. Ve-
lem voltál, s én nem voltam veled.
(...) Ízleltelek, éhezlek, szomjazlak;
megérintettél, s íme áttüzesedtem a
vágyakozástól békéd után. (...) Törd
szét bilincseimet, emeld fel szíve-
met, engedd, hogy egész lényem
csak feléd forduljon, hogy soha el
ne veszítselek szemem elől, és en-
gedd, hogy szeretetem a te szemlé-
lésedben napról napra növekedjék.
Ámen.”

Valami módon mindannyian remetékké
váltunk. Mit tanácsol e szokatlan létál-
lapot gyümölcsöző megéléséhez?

– Senkinek nem merek és nem
tudok tippeket, tanácsot, biztos
módszert ajánlani, de meggyőződé-
sem, hogy ez az irány: Isten mé-
lyebb ismerete, megtapasztalása fe-
lé kell tájékozódnunk. Jézusra hi-
vatkozom, ő mondja: „aki kér, kap,

aki keres, talál, és aki zörget, annak
ajtót nyitnak.”

Ezt élhették meg azok a testvére-
ink is, akiknek Péter apostol azt írta:
„Őt, bár nem láttátok, szeretitek, s
mivel most látatlanul hisztek benne,
kimondhatatlan és megdicsőült
örömmel örvendeztek majd, amikor
eléritek hitetek célját: lelketek üd-
vösségét.” (1Pét 1,8) 

És a szembesülés önmagunkkal?

– A szembesülés engem sem kerül
el. Az élettapasztalat gyarapodása,
gondolom, a halálig elkíséri az em-
bert, azon túl pedig – hitem szerint –
kiteljesedik. Gyermekkorom óta
örömmel élem meg, hogy hívő és val-
lásos vagyok. Az, hogy hívő, azt je-
lentette számomra – és mindmáig azt
jelenti –, hogy bensőséges, személyes
kapcsolatban vagyok Istennel. Fogal-
mazhatnék úgy is, hogy állandó pár-
beszédben. Fohászkodom, sóhajto-
zom, szólongatom és hallgatom a szí-
vem mélyén. Választ várok: békét és
megnyugvást, örömöt és szabadsá-
got, és jön válasz. Vallásos vagyok,
hiszen Katolikus Egyházunk imád-
ságra vonatkozó, liturgikus és morá-
lis törvényeit igyekszem megtartani.
Az életemnek szerves része ez egy
kolostorban. Mivel az élő és szemé-
lyes hit kísért mindeddig, ha bárkivel
– ismeretlen, hívő vagy akár nem hí-
vő testvéremmel – találkozom, az el-
ső kérdésem a lelkem mélyén mindig
ez: Hol van a hite, amely élteti őt? Mi-
ben mutatkozik meg? 

Hivatásválasztásomban meghatá-
rozó volt az a tudat, hogy Jézus
Krisztus hirdetését a szocializmus
idején kilúgozott értékrendű társa-
dalmunkban elölről kell kezdeni.
Szorongó szívvel néztem katonatár-
saimat, akik mind annyian boldogsá-
got, saját örömöt kerestek. Azt kér-
deztem: hol van az életükben helye
az Istennek? Ugyan ezt néztem egye-
temistaként az értelmiségi fiatalok
között. Aztán a történelmünk válto-
zásaiban érzékeltem, ahogyan átala-
kult a kortársaim gondolkodása az
ember boldogságát, jövőjét, az em-
berséget illetően. Megvásárolható-
nak látták  a hitet, és sokan jóléti haj-
szává, embertelen rohammá alakí-
tották az életüket, vagy erre kény-
szerültek. Időnként az volt az érzé-
sem, hogy a gazdagok és a hatalma-
sok, de a kisemberek is egyenlőnek
érezték magukat Istennel. Néha
olyan öntudattal és magabiztosággal
beszéltek, nyilatkoztak, mintha Is-
tennek kellett volna hálásnak lennie
azért, hogy az ember az ajkára veszi
a nevét, és hozzáfordul. Egocentri-
kus életérzésünk és világnézetünk
mindent felülírt.

Talán éppen ideje megállni ezen az
úton...

– Pár hónappal ezelőtt egy bará-
tom, akinek szintén nehéz volt elvi-
selnie a környezetét, így sóhajtott fel:
„Valami nagy katasztrófának, össze-
omlásnak kell történnie, hogy az em-
beriség a rohanásában megálljon, és
más értékek felé tájékozódjon.” Az a
meglátásom, hogy váratlanul eljött,
itt van ez az idő. Mivel még a kezde-
tén vagyunk, nem tudom, minek ne-
vezzem, kegyelemnek-e vagy meg-

próbáltatásnak. A koronavírus-jár-
vány mindenesetre perceken belül
mindent viszonylagossá tett, és a
média támogatásával szinte csak er-
ről beszélünk. Jó példa ez a tegnap
érkezett elektronikus levél; az írója
egy egyszerű, hit és vallás nélküli fi-
atal. „Én sohasem féltem még ennyi-
re, mint most, és sűrűn imádkozom
is, mert más nem nagyon van, csak a
hitünk. Nagyon féltem minden csa-
ládtagomat! Szerintem most más
nem nagyon segít.”

Az érzékenységem azt súgja: elér-
kezett a fordulat, amikor a teremtés

és benne az ember visszanyerheti az
egyensúlyát. Az ember, bár csodála-
tos isteni vonásokat hordoz, nem is-
ten. Három irányban lehet a kitörés
útja. Egyrészt Isten irányába: „keres-
sétek arcát szüntelen” (Zsolt, 27,8).
Másrészt embertársai felé, az újra
felfedezett szerelemben, szeretetben,
barátságban, a felebaráti szeretet le-
hetőségeiben. És mindeközben meg-
tanulhatja a helyes önszeretet mód-
ját is.

Ez a kilátástalanság és félelem,
ami most sokakat eltölt, emberi ér-
zés, amely elsegíthet az istenfélelem-
hez. Életem végességének, határai-
nak megtapasztalása visszavezethet
a Teremtőnkhöz, éltető forrásunk-
hoz, örömünkhöz.

Miközben önmagunkkal szembesülünk,
közelről látjuk a másik embert is. Megta-
pasztaljuk a lelki sebekből fakadó kétség-
beesését, – urambocsá! – önzését. Vagy
éppen a magunk reménytelenségét. Mer-
re van kiút számunkra, Krisztus-hívők
számára, akik éppúgy ki vagyunk téve a
bizonytalanságnak, mint bárki más?

– Az egyházatyák az Urat, Jézus
Krisztust az emberi nem gyógysze -
rének mondták. Ezt a gyógyszert
kell újra megtalálnunk, megkap-
nunk. A keresztény ember csodála-
tos esélye az a titok és valóság, amit
Pál apostol így fogalmaz meg: „Az
Úr Jézus Krisztust öltsétek magatok-
ra!” (Róm 13,14) Húsvétra készü-
lünk, az Egyház a bűnbánat szüksé-
gességét és a keresztséget tudatosítja
bennünk. Fontosnak tartom, hogy
mi, keresztények elmélkedjük végig,
mi is történt velünk a keresztségben.
Mivel gyermekkorunkban éltük át,
élményünk, emlékünk nincsen róla,
csupán a keresztlevelünk. Egy fel-
nőttkeresztségben újjászületett test-
vér könnyek között így imádkozott a
keresztség felvétele utáni percekben:
„Uram, Jézus, te tudod, hogy mióta

és mennyire vágytam erre a találko-
zásra!” Nekünk, akiket gyermekként
kereszteltek, újra kell élnünk a ke-
resztségünket! Ez egyúttal a húsvé-
tunk is.

A keresztelő pap első kérdése,
amit az Egyház nevében föltesz: El-
lene mondasz-e a gonosznak? Vála-
szunk felnőtt-tudatossággal: Ellene
mondok. Aztán megkérdez minket a
hitünkről: az Atyában, a Fiúban, a
Szentlélekben és az Egyházban,
amelynek tagjai leszünk a keresztség
által. Tudjuk-e: meghaltunk már
egyszer önmagunknak, hogy húsvé-

ti emberként újjászülessünk? Tuda-
tában vagyunk-e, hisszük-e valóban,
hogy ugyanaz a Lélek él bennünk,
aki Jézust is vezérelte?

Mindez – halál, újjáteremtés, fel-
kenés, küldés – Jézus Eucharisztiájá-
ban, a szentmise keretében történik.
Ehhez megújult hittel újra kell olvas-
nunk az ide vonatkozó szentírási he-
lyeket, és hagynunk kell, hogy has-
sanak ránk. Hogy megérintsen, meg-
indítson, megrázzon, megragadjon
bennünket a húsvét megtapasztalá-
sa. A Szentírás szavainak ereje átta-
szít bennünket az emberi lélekhez és
az isteni Lélekhez. Eljuthatunk a ket-
tő együttes megtapasztalásához. Ne
feledjük, ha az Úr Krisztussal közös-
ségben vagyunk, magunkról sem
gondolkodhatunk másként, mint ve-
le sorsközösségben. 

A hétköznapok most arról is szólnak,
hogy otthonainkba zárkózva valahogyan
el kell viselnünk egymást. Figyelünk a
másikra, aki tényleg más. Ez nem volt
könnyű a munkába járás idején sem. A
mostani helyzetet felfoghatjuk kényszerű
lelkigyakorlatként is. Talán a szerzetesi
lét tapasztalatai útmutatásul szolgálhat-
nak ehhez. Placid atya azt mondta, min-
dennap keressünk, gyűjtsünk apró örö-
möket.

– Meggyőződésem, hogy ha hittel
és nyílt szívvel közelítünk egy ilyen
áldatlan helyzethez, az áldássá vál-
hat, gyümölcsöt hozhat. A családban
sem szabad jámbor és álságos szava-
kat használnunk, ahhoz már túlon-
túl jól ismerjük egymást. Meg kell
tanulnunk, be kell gyakorolnunk Jé-
zus példája nyomán a szolgálatot.
Aki köztetek nagyobb, első akar len-
ni, legyen mindenki szolgája, de ne
nyújtsa be ezért a számlát, hogy
uralkodjék is a többieken. Egy fiatal-
ember mondta a minap: „Mostaná-
ban egyre gyakrabban fordul elő,
hogy sok mindent magamra veszek,

zúgolódom apró dolgok miatt, pe-
dig nem kellene. Voltak olyan hely-
zetek, amikor indulatommal és hir-
telen haragommal megbántottam a
szüleimet, a családtagjaimat vagy a
barátaimat. Az lenne a kérdésem,
hogyan tudnék kilépni a büszkesé-
gemből és a merevségből. Hogyan
élhetnék szabadon, de jól? Sajnos
úgy érzem, mintha köztem és a bará-
taim között fal lenne, amit én építet-
tem, és próbálom lerombolni, de
nem megy...” Ez a rövid levél egy
család összezártságának szinte min-
den sebét feltárja, pedig csak egyet-
len ember panaszát ismertük meg.
Erre ezt a választ, tanácsot tudtam
adni: „Tudatosan senkitől, se a csa-
ládtagjaidtól, se a barátaidtól ne várj
el semmit. Fogadd el őket, ahogy
vannak, engedd el az elvárásaidat,
és ne akard se birtokolni, se irányíta-
ni őket. Megváltozik a légkör körü-
lötted, ha így teszel! Létezz! Légy
kedves és figyelmes, ne akard se
iránytani, se birtokolni őket!”

Jézus a tanítványai lábát mosta.
Ezt a gesztust ezerféle módon lehet
követni, aprópénzre váltani, anélkül
hogy hangoztatnánk ezt. Placid atya
tanácsai is segítenek a keresésben,
abban, hogy egymás szeretetét meg-
találjuk, és naponta legyenek kisebb
vagy nagyobb örömeink.

A magányosaknak, az egyedül a lakásuk-
ba szorult idősebb vagy fiatalabb embe-
reknek mit üzen?

– Magányunk oka az egyéni élet-
történetünktől függ. Együttérző és
gyógyító, vigasztaló szavakat mond-
hatunk, de a magány feloldása, mint
minden, Isten és az ember kapcsola-
tán múlik. Vigasztalásul, bátorításul
Rónay Györgytől a Szerápion legendák
egyik gyöngyszemét idézem, a Ma-
gányosan? című vers néhány sorát:

„(...) Sosem voltam magányos. 
Magányom tele volt Szemekkel, 

tele volt surranásra kész
Figyelemmel, olyan magány volt 

mint a lomboké,
s benne madár is énekelt, 

mozdulatlan csőrrel a titkos
belső hallásnak néma dalokat. 

Sosem voltam magányos.
(...)
Nem ismertem a keserű magányt, 

a fortyogó
levekben forgatót, a szakálltépő, 

káromló magányt.
Nem ismertem? Kilábaltam belőle,
leszárítottam lábamról sarát, 

levertem sarkamról porát.

Szabad voltam. Ablakom mindig 
nyitva volt a Szélnek.

Ma már azt is tudom, hogy bármi volt 
és bárhogy is volt, 

s akármit vettek el, minden hiánnyal
én lettem gazdagabb. 

Ma már azt is tudom, hogy
boldog voltam. Boldog vagyok.

Elég.” 

Isten minden bajunkat és bűnün-
ket magára vette, és mindenestül tu-
lajdonává tett bennünket. Irgalmat
gyakorol velünk azáltal, hogy egy-
szer s mindenkorra Jézus mellé állt,
és ezzel egyúttal minden áldozat ol-
dalára állt. S ha Krisztus „mindenki-
ért meghalt, akkor akik élnek, ne ma-
guknak éljenek, hanem annak, aki ér-
tük meghalt és föltámadt” (2Kor
5,15). Az áldozathozatal által értel-
messé válik a magányunk elszenve-
dése is. Ezt imádkozzuk a mise IV.
kánonjában, és erre hív meg bennün-
ket az Úr is az ő követésében.

Körössy László
Fotó: Lambert Attila

A kilátástalanság idején rátalálhatunk Istenre
Beszélgetés Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapáttal

Ez az interjú húsvét előtt készült. Az elharapózó járvány miatt rend-
kívüli intézkedések sorát vezette be a kormány, nem tudjuk, mit hoz
a holnap, és sűrűsödő teendőink közepette most még el sem látunk a
naptári értelemben vett ünnepig. Bezárultunk az otthonainkba, em-
beri kapcsolatainkban a távolságtartás lett a meghatározó. Máról
holnapra új és új kihívásokkal találkozunk. Eközben óhatatlanul
szembesülnünk kell önmagunkkal, és ez a szembesülés is új módon ér
minket. Azt gondolhatjuk, egy szerzetes lelkileg felkészültebben vár-
ja az előre nem látható fejleményeket. Erről is kérdeztük Várszegi
Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapátot.
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Ő és a felesége, Darida Csil-
la élsportolói múlttal a hátuk
mögött évekkel ezelőtt saját
vállalkozásba kezdtek. Zalae-
gerszegen létrehozták a Ricsil-
la Sportszolgáltató Kft.-t, és
kilenc Zala megyei kistelepü-
lésről négyszáz gyereket von-
tak be a kosárlabda országos
vérkeringésébe. A ZTE árnyé-
kában, mindössze négyévi
munka után a hazai utánpót-
lás-nevelés élvonalába emel-
kedtek. A Ricsilla Sport valódi
sikertörténet, titka abban áll,
hogy a házaspár keresztény
módon újraértelmezte a siker
ellentmondásos fogalmát. Ri -
chárd így vall a munkához va-
ló hozzáállásáról: „Magamat
fejlesztve, a határaimat fesze-
getve mindig a nehezebb utat
választom. Az élsportból ho-
zott őrült gondolkodásmó-
domból sok mindent át tud-
tam vinni az életembe, a ke-
resztény utat járó énembe.” 

Zalaegerszegi házukban,
ami egyben a kosaraspalánták
hétvégi edzőotthona, megis-
merkedhettünk az életükkel.
Az edzőgépekkel jól fölszerelt
Ricsilla-házban az a benyomá-
sunk, mintha valahol Nyugat-
Európában járnánk: a nappali-
ban nagy ülőgarnitúra, az ud-
varon kosárpalánk, a garázs-

ban több autó, köztük egy
BMW. A házzal éppen szem-
ben áll a Zrínyi Miklós Gim-
názium, amelynek tornater-
mét és szabadtéri sportpályá-
ját a Ricsilla újította fel, még-
hozzá európai színvonalon.

Richárdék egyesülete ki-
lenc településen tart edzése-
ket. Megállapodásokat kötöt-
tek az iskolákkal. A tao-sport-
támogatási rendszer bevezeté-
se óta sorra újítják fel az intéz-
mények tornatermeit és sza-
badtéri sportpályákat létesíte-
nek. Ennek fejében tíz éven át
korlátlanul használhatják az
infrastruktúrát, de a tulajdo-
nos az oktatási intézmény ma-
rad. A házaspár a bizonyíték
arra, hogy működik a modell:
a vállalkozásuk sikeres, és
profitjuk egy részét készek a
közjó szolgálatába állítani.

Ricsi és Csilla sportkarrier-
je a rendszerváltás körüli
években kezdődött. A szolno-
ki születésű, magas növésű
Ricsi sportosztályba járt, ahol
hamar kitűnt a kortársai közül
a kosárlabdában és a tanulás-
ban egyaránt. A hozzá hason-
lóan sikeres fiúkban azonban

zavarta őt a nagyképűségük
és az, hogy lenézték a kevésbé
ügyes társaikat. Bár közéjük
tartozott a csapatban, a szíve
inkább a szerényebb képessé-
gű, szorgalmas srácokhoz
húzta. „Örültem, hogy nekem
jól megy minden, de nem tud-
tam, kinek tartozom köszö-
nettel ezért. Szerettem a szüle-
imet, hálás voltam nekik, de
nem tudtam helyre tenni ma-
gamban ezt az egészet. Mun-
kácsi származású édesanyám
ötödikes koromban elküldött
hittanra. Ministrálni kezdtem,
lassan a sport és a templom
lett az életem. A plébánosom
mentorált, sokat beszélget-
tünk. Így jutottam arra a felis-
merésre, hogy mindazt, amit
kaptam, a Jóistennek kell
megköszönnöm. Úgy egyene-
síthetem ki azt az úgymond
igazságtalanságot, hogy én
ilyen jó képességeket kaptam,
míg más tolószékben kény-
szerül élni, hogy nem a miér-
tet kérdezem, hanem arra fi-
gyelek, mit adhatok én. Ne-
kem többet kell adnom, mert
többet is kaptam. Így elkezd-
tem kőkemény munkával fej-
leszteni magam. Többet tanul-
tam és többet sportoltam má-
soknál, akik hozzám hasonló-
an tehetségesek voltak. Ez

adott erőt és önbizalmat a
meccseken, hogy jobb legyek
náluk a játékban és mentáli-
san is” – meséli. Richárd gyor-
san fejlődött, tizenévesen már
válogatott játékos volt, kezdő
irányító, vitték a junior Eb-re
és a junior vb-re is. Huszoné-
ves korában is folytatódott ez
az izgalmas és gyorsan felfelé
ívelő karrier. Közben pedig
egyre mélyült benne a keresz-
tény elkötelezettség. „Nem
volt közösségem, ugyanakkor
erkölcsi célokat tűztem ki ma-
gam elé. Párkapcsolati tiszta-
ságra és stabilitásra vágytam.” 

Ezzel a „hátsó szándékkal”
kereste az ismeretséget Csillá-
val, aki ugyancsak nagy kosár-
reménységnek számított. Ricsi
tudta róla, hogy van affinitása
a hit iránt. Csilla szarvasi. Ő is
a perifériáról emelkedett kor-
osztálya legjobbjai közé, és őt
is az édesanyja küldte hittan-
ra, amikor egyszer egy evan-
gélikus lelkész jött az iskolá-
jukba. Hamar megérintette őt
a hit élménye. „Számomra lo-
gikus volt hinni Istenben, a
megváltásban és a bűnbocsá-
natban” – mondja, és arról

mesél, milyen örömmel járt az
általános iskolai évei alatt az
evangélikus hittanórákra, az
istentiszteletekre, az ifjúsági
összejövetelekre. Később
sportgimnáziumba került

Kecskemétre, kiszakadt a
megszokott közösségéből, és
így eltávolodott a hitélettől.
„Kamaszodó sportoló voltam,
letértem a hit útjáról, holott
belülről éreztem, hogy to-
vábbra is azon kellene járnom,
de nem láttam magam körül
hiteles példákat. Párkapcsola-
tok jöttek és mentek az éle-
temben, de egyik fiú sem volt
hívő. Nagyon vágytam a csa-
lád után.” Ebben az élethely-
zetben volt, amikor megis-

merkedtek Ricsivel. Levélben
tartották a kapcsolatot, talál-
kozniuk csak ritkán sikerült.
Ricsi ugyanis Sopronban ját-
szott, Csilla Pécsen. 

Az eljegyzésüket Međugor-
jéban ünnepelték. „Azt az el-
kötelezettséget, ami megfo-
gott engem, a Katolikus Egy-
házban találtam meg. Ott ér-
tettem meg, hogy szabad aka-
ratot kaptunk, és az a felada-
tunk, hogy döntsünk, milyen
életet élünk.” Összeházasod-
tak. Egy ideig még folytató-
dott a profi sportolói karrier-
jük, de hamarosan elkezdtek
foglalkozni az utánpótlás-ne-
veléssel is. Csilla elvégezte a
Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskolát. Nem vég-
zettséget akart, hanem tudást
arról a hitről, amely meghatá-
rozóvá vált számára. A házas-
párnak több vállalkozása is
volt. Először multi-level mar-
keting rendszerben dolgoztak,
ami jelentős anyagi sikert ho-
zott nekik, később éttermet
nyitottak. Anyagi biztonságuk
lehetővé tette számukra, hogy
azzal foglalkozzanak, amit a
leginkább szeretnek, ez pedig

a kosárlabda volt. Miután
megszületettek a gyerekeik –
2005-ben Ágota, 2006-ban pe-
dig Ágoston –, egyre inkább ez
játszotta a főszerepet az éle-
tükben.

A Zalaegerszeg környéki
kistelepülések gyerekeinek
tartanak edzéseket, saját meg-
takarításaikból is áldozva erre
a munkára. Amikor a kor-
mány bevezette a taotámoga-
tási rendszert, akkor dolgoz-
ták ki a Ricsilla Sportszolgál-
tató Kft. mai működését. Fel-
újították a falvak tornatermeit,
a sportudvarokat. „Volt olyan
pénzünk, amiről dönthettünk,
hogy magunkra költjük vagy
beletesszük ebbe a projektbe.

Mi az utóbbit választottuk.
Most hét iskolában foglalko-
zunk a gyerekekkel. Nem ké-
rünk tagdíjat és a tehetséges
diákok mellé külön mentort
adunk. Nekünk az jelenti az
örömet, hogy tudjuk, vannak
sportudvarok, ahova kime-
hetnek a családok. Ha a mű-
ködésünk egyszer megszű-
nik, ezek akkor is megmarad-
nak. Már hét tornatermet újí-
tottunk fel.”

Együttműködnek az isko-
lák testnevelőivel, rendszere-
sen tartanak kooperatív órá-
kat, népszerűsítik a sportágat.
A kisebb falvak gyerekei szá-
mára kitörési lehetőséget je-
lent a sport, hiszen ezen a té-
ren az előmenetelük legin-
kább csak a hozzáállásuktól
függ. A települési iskolákban
zajlanak a heti edzések, és a
tehetséges tanulókat meghív-
ják az otthonukba, hétvégi
képzésekre is. Egy-egy ilyen
hétvége távolról sem csak a
sportról szól. Gyakran az
egész csapat misével kezdi a
vasárnapot, és rendszeresek
az esti beszélgetések is. Csillá-
ék a gyerekek tanulmányaira

is odafigyelnek, tanárokat fo-
gadnak, hogy a közismereti
tárgyakból is az élvonalban le-
gyenek a kosarasaik. 

A házaspár tudatosan tö-
rekszik rá, hogy megmutassa,

hogyan él és dolgozik együtt
két ember szentségi házasság-
ban. Nem titkolják a hitüket.
„Alázattal gondolunk vissza
az »előző« életünkre. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy an-
nak a szabados életvitelnek
mi volt a következménye az
életünkben, és ma már azt is
tudjuk, hogy a szűk ösvény
igenis járható. Azért állíthat-
juk ezt, mert tapasztalatunk
van a másik útról is. Szóki-
mondók vagyunk, de nem rá-

menősek. Ezt a mentalitást
adjuk át a gyerekeknek, alter-
natívaként mutatjuk fel nekik
a mi utunkat. Őszintén beszé-
lünk a nehézségeinkről, a
küzdelmeinkről is. Látják,
hogy magunkon is sokat dol-
gozunk, hogy elesünk és felál-
lunk, ahogyan azt is, hogy
boldogulunk és boldogok va-
gyunk” – mondja Ricsi.

Munkájuk eredményeként
sportolóikkal országos hírnév-
re tettek szert. „Nagyon menő
– fogalmaz az NB II.-ben kosa-
razó Waigand Ágoston –, hogy
az Atomcity-Ricsilla U14 csa-
pata az EYBL-en (European
Youth Basketball League) két
forduló után veretlenül jutott
a döntőbe. Kár, hogy a koro-
navírus-járvány miatt a döntő
végül elmaradt. De így is so-
katmondó, hogy ezen a nem-
zetközi versenyen, ahol Ma-
gyarország és Európa legjobb
korosztályos csapatai mérik
össze a tudásukat, a Ricsilla
olyan csapatokat vert meg,
mint a Balkan, a Bayern
München vagy az USK Praha.

Ricsi és Csilla célja, hogy a
vidéki gyerekeknek valami ér-

tékeset nyújtsanak, és a spor-
tot eszközként használva ta-
núságot tegyenek előttük hi-
tükről. „Tudjuk, hogy csak né-
hányukból lesz kosaras, de
mindannyian együttműködé-
si normákat tanulnak, szak-
mai és erkölcsi alapokat kap-
nak. Ezt az élet bármely terü-
letén tudják majd hasznosíta-
ni.” 

A házaspár naponta imád-
kozza a rózsafüzért, a min-
dennapjaikat átszövi a hit. Ri-
csi úgy fogalmaz: „Fürkész-
szük azok életét, akik nem az
átlag útját járják, hanem ke-
ményen, akár a szenvedést is
vállalva küzdenek, a nehe-
zebb út mellett döntenek.” Ez
a tanulási vágy ösztönözte
őket arra is, hogy Csillával kö-
zösen feldolgozzák a szentek
életét. „Komoly olvasmány
volt a kétkötetes mű.”

A Mészáros család élete a
kosárlabda. A gyerekek is ját-
szanak, Ágoston a korosztá-
lyának legjobbja Magyaror-
szágon. A család megélheté-
sét vállalkozásuk biztosítja,
amelyet szilárd elvek mentén
működtetnek. „Az üzleti élet-
ben vannak elvárások, amik-
nek meg kell felelni. Ha nem
érzik mögötted a hátteret –
utal Ricsi a BMW-re –, nem
állnak szóba veled. Okosnak
kell lenni, hogy elérd a céljai-
dat. Úgy kell lavírozni az üz-
leti világban, hogy az ember
hű maradjon a meggyőződé-
séhez, soha ne adja oda ma-
gát az ördögnek, de ne érje
üzleti hátrány.”

Csilla és Ricsi elmondják
azt is, hogy sok vád érte őket,
számos vihart megéltek már.
A munkától azonban sosem
rettentek vissza, képesek
együtt küzdeni a közös célo-
kért. „Azt is tudjuk, hogy nem
szabad megváltoznunk most,
amikor jól mennek a dolga-
ink. Mindig ragaszkodnunk
kell az értékekhez, amiket
kaptunk.”

A házaspár lelkesedése ma-
gával ragadó, sugárzik róluk,
hogy teljes odaadással végzik
a feladataikat. Erre szánják
hétvégéiket is, és életük nyi-
tott könyv a gyerekek számá-
ra. „Sokat dolgozunk, de azt
csináljuk, amire vágytunk.
Van mit visszaadnunk Isten-
nek. És tudjuk, hogy szenve-
dés nélkül nincs fejlődés, utal
Ricsi a néhány évvel ezelőtti
infarktusára. Vagy vállalom
ezt küzdelmet, vagy egy-egy
pofon figyelmeztet arra, hogy
mit kell tennem. Jézussal hala-
dunk, hogy ne a pofon egye-
nesítse ki az életünket.”

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

Ne a pofon egyenesítse ki az életünket
Hitvallók a sportban

Međugorjei zarándokokként mezítláb és cipőben is fel-
mehetünk a város fölé magasodó Križevac hegy tetején
álló kereszthez. A hegy magas, és az út köves. Mészáros
Richárd szerint mindig van választási lehetőségünk,
dönthetünk a könnyebb és a nehezebb út mellett is. Jézus
szenvedésében osztozva Richárd évek óta mezítláb ka-
paszkodik fel a feszülethez.

A Mészáros család – együtt a hitben, együtt a sportban

Ágoston a magyar kosárlabda reménysége
A kétezer lakost számláló Becsehely új tornaterme 

megsokszorozta a sportolók számát Házaspárként vannak jelen a fiatalok között
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Jelenits István piarista szerze-
tes, tanár, teológus, író, több
nemzedék nevelője tavaly de-
cember 1-jén ünnepelte gyé-
mántmiséjét a budapesti pia-
rista kápolnában. Hál’ Istennek
egészséges, de a koronavírus-
járvány miatt nem mehet ki a
rendházból. Vele beszélgettünk.

Tanár úr, mire kényszeríthet minket ez a
mostani, teljesen váratlan helyzet, ami-
ről ma még senki sem tudja, hogy med-
dig tart?

– Arra, hogy gondolkodjunk el
rajta, hova jutottunk, hol tartunk,
milyen veszteségeket és milyen nye-
reségeket jelent számunkra ez az új
állapot, amely várhatóan nem csak
rövid ideig fog tartani. A döntési
helyzetben lévő, felelős személyek
igyekeznek biztonságot adni, hogy
ne féljünk, de arra is intenek, hogy
vegyük komolyan a járványt és fon-
toljuk meg, hogy mi a feladatunk eb-
ben a helyzetben. Vannak dolgok,
amiket most elvesztettünk vagy le-
hetetlenné váltak, másfelől viszont
új lehetőségek is megnyílnak előt-
tünk. Ha elgondolkozunk ezeken,
akkor juthatunk előre. Az, hogy
most elcsendesedik az élet megszo-
kott sürgés-forgása, magával hoz-
hatja például azt, hogy előveszünk
könyveket, amiknek az elolvasására
eddig nem volt időnk. Pap vagyok,
szerzetes, nincsenek gyerekeim,
unokáim, így jobban ráérek arra,
hogy olvassak. Megemlítem Ales-
sandro Manzoni A jegyesek című
klasszikus regényét, amiben egy sok
halálos áldozattal járó pestisjárvány-
ról is szó esik. Most itt az alkalom
ennek a könyvnek az elolvasására.
Lehet, hogy mire az ember a kötet
végére ér, vége lesz a járványnak is.
De ha nincs ez a mostani helyzet, ta-
lán soha nem kezdett volna bele az
olvasásába. A másik, ami eszembe

jutott, az iskola. Nem
csak pap vagyok, több
évtizeden át tanítottam.
Igaz, hogy már vissza-
vonultam, de együtt
élek tanárokkal, akik a
diákjaik otthoni tanulá-
sában nyújtanak segítsé-
get. Ez is nagyon érde-
kes dolog. A tanár kije-
löli a feladatot, amit a
diákjai otthon megolda-
nak. Ha egy családban
csak egy gyerek van, ak-
kor nyugodtan használ-
hatja a szükséges eszkö-
zöket, de ha négy, akkor
már egyáltalán nem biz-
tos, hogy mindegyiknek
lehetősége lesz erre.
Meg kell találnunk azo-
kat a megoldásokat, me-
lyek segítségével a legjobban tudunk
alkalmazkodni a mostani állapotok-
hoz. Nem bosszankodva, nem láza-
dozva, hanem leleményesen, felis-
merve, hogy ebben a helyzetben
olyan utak fölfedezésére nyílik alkal-
munk, amilyenekre azelőtt nem is
gondoltunk volna.

Nagyböjt idejét éljük, de ez most teljesen
más, mint a korábbiak, hiszen szinte az
egész világ hordozza a keresztet. A hús-
vétot megelőző negyven nap egyébként
is különleges alkalom a bűnbánatra, a lé-
lek megtisztulására. Hogyan látja ezt a
kérdést?

– Egészen páratlan helyzetben va-
gyunk. Régebben, amikor egy jár-
vánnyal egyedül maradt egy város,
minimálisra korlátozódott a kapcso-
lata a többi településsel. Ma az egész
világ kinyílik előttünk, látjuk más
országok helyzetét és össze tudjuk
mérni vele a magunkét. Ugyanakkor
egyénileg mindannyian be vagyunk
zárva, személyesen nem tudunk se-
gíteni a rokonainknak, csak telefo-
non tarthatjuk velük a kapcsolatot.

Elgondolkozhatunk a sorsunkon és
az ő sorsukon is. Megpróbáltatásnak
vagyunk kitéve, de fontos, hogy ne
istencsapásként éljük meg ezt a mos-
tani helyzetet, hanem inkább jelként.
Az Úristen most olyan viszonyokat
teremt, amelyek arra figyelmeztet-
nek bennünket, hogy a korábban
magától értetődőnek tartott megszo-
kásainkat fel kell adnunk, és készen
kell állnunk egy újszerű, nem igazán
kényelmes, ideiglenes életformának
a kialakítására. Az új helyzetben is
keresnünk kell Isten kezét. Nem a
büntetését kell látnunk ebben, ha-
nem egy sajátos megpróbáltatást,
mellyel ránk kényszeríti a változás
lehetőségét. Ne higgyük, hogy az az
egyetlen lehetséges életforma, ami-
ben eddig éltünk. Ismerjük fel, hogy
amibe kerültünk, az elindíthat ben-
nünket a lelki gazdagodás útján.
Olyan dolgokat próbálhatunk meg,
amelyekre régen nem szakítottunk
időt, pedig fontos lett volna. Olvas-
tam egy könyvet, ami a francia csalá-
dokról szól. Az szerepel benne, hogy
a francia házastársak naponta hét
percet beszélgetnek egymással. Most

a szülőknek nem kell
munkába menniük. En-
nek persze megvan a
veszélye, mert mi lesz,
ha elveszítik a munkáju-
kat és így a keresetüket.
Ugyanakkor előnyt je-
lent, hogy a járvány és
az összezártság miatt
egymásra vannak utal-
va. Nagyon fontos,
hogy ne csak a tévét
nézzék és a rádiót hall-
gassák, hanem ki-ki te-
kintse ajándéknak a tár-
sát, akivel él, annak
minden jó és rossz tulaj-
donságával együtt. Ez a
járvány az életünk sajá-
tos gazdagodását hoz-
hatja magával. Ha meg-
maradunk, ennek az

időszaknak az emlékeit megőrizzük
magunkban. És gazdagabbak le-
szünk általa, mert most ráeszmélhe-
tünk sok mindenre, amit a hétköz-
napok taposómalmában eddig nem
tapasztaltunk meg és nem fedeztünk
föl.

Ön, aki az egész életét Isten szolgálatá-
ban töltötte, hogyan éli meg ezt a ve-
szélyhelyzetet?

– Számomra is korlátokat jelent,
hiszen nem hagyhatom el a rendhá-
zat. Azelőtt rengeteget mozogtam,
fölmentem a Gellért-hegyre, most
pedig az utcára sem léphetek ki,
mert ez az előírás, ezt kívánja a jó-
zanság parancsa. Beletörődöm.
Ugyanakkor bezártságomban rájöt-
tem mindarra, amit az imént el-
mondtam. Fel kell fedeznünk azokat
az újszerű dolgokat, amikre ráirá-
nyítja a figyelmünket ez a megkö-
töttség. Ne csapásként, ne büntetés-
ként fogjuk fel ezt, hanem tekintsük
ajándéknak, és vizsgáljuk meg, tu-
dunk-e kezdeni vele valamit, hogyan
gazdagodhatunk általa lelkileg. A

járvány kimozdít minket a minden-
napos taposómalomból. Eddigi éle-
tünk a hangosságával, az üzemsze-
rűség monotóniájával azt a látszatot
keltette, hogy nincs más választá-
sunk, csak így lehet élni. Most vi-
szont van időnk rá, hogy rendezzük
a kapcsolatunkat Istennel és az em-
berekkel. Erre kaptunk valami sajá-
tos felszólítást, ami óriási lehetőség
is számunkra. Gyakrabban kereshet-
jük egymást telefonon, nem csak
azért, hogy sápítozzunk, hanem
hogy valódi beszélgetéseket folytas-
sunk a másikkal, meghallgassuk
egymás gondjait, odafigyeljünk egy-
másra, a másik ember vigasztalására
legyünk. A jelenlegi helyzet nem
csupán krízis, hanem ajándék is. Per-
sze nem kértük ezt az ajándékot. Ha
a Jóisten megkérdezte volna, mit
szólunk hozzá, valószínűleg azt fe-
leltük volna, hogy nem akarjuk, de
hát, tetszik, nem tetszik, megkaptuk.
Tekintsük ezt megpróbáltatásnak,
ami ugyanakkor tele van ajándékozó
elemmel is: új szempontok fölfede-
zését teszi szükségessé, és ez meg-
menthet bennünket attól, hogy az
életünkön végleg eluralkodjon a mo-
notónia és a kapkodás, hogy a kap-
csolataink kiüresedjenek, felszínessé
váljanak. A mindennapjainkban
nem volt már időnk a mélyebb be-
szélgetésekre, a gondok őszinte fel-
tárására. Túlfeszítettük a húrt, ideje
volt már megállnunk kicsit. Most
mindenre van idő. Megváltozhat az
ember, akár a művészethez való vi-
szonya is. Másfajta lélekkel vehet elő
például egy Jékely Zoltán-kötetet,
amit már régóta őriz a polcon, és ha
akarja, az egészet elolvashatja egy-
szerre. Sokat változhat az életünk at-
tól is, ha nem vágyunk a televízióra,
a rádióra, a mesterséges izgalomra,
hanem inkább az olyan olvasmány-
ra, ami a tiszta, csillagos eget nyitja
ki a fejünk fölött.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Tavaly Tolsztoj Feltáma-
dását olvastuk újra a
húsvétra készülve,
idén a regény doszto-

jevszkiji párját vettük elő. A
Bűn és bűnhődést, amely szin-
tén viselhetné a Feltámadás
címet – annál is inkább, hiszen
harminchárom évvel előbb
született, mint Tolsztoj halha-
tatlan műve.

Nyehljudov herceg és Rasz-
kolnyikov párhuzamos, mégis
gyökeresen más utat járnak
be, de a végpont ugyan az: új
életet nyernek az evangélium
igazságában. Nyehljudov,
amikor szembesül múltbéli
bűnével, rögtön a bánat útjára
lép, a tisztulást keresve. Rasz-
kolnyikov azonban, bár a lel-
kiismerete rettenetes szakadé-
kokba taszítja, és a teher alatt
elméje szinte megbomlik, egé-
szen a végsőkig nem képes
bűnnek elismerni a bűnt, amit
elkövetett.

Szerb Antal irodalomtörté-
netét hozzáolvasva indulok a
Bűn és bűnhődés mélységei fe-
lé, és próbálom megtalálni azt
az ösvényt, amin egy rövid
írás erejéig elidőzhetünk.

Idéztem tavaly is A világiro-
dalom történetéből a gondola-
tot, mely szerint Tolsztoj és
Dosztojevszkij műveinek olva-
sása a lelkiismeret-vizsgálat-
hoz hasonlít.

A bűn megrázó valóságáról
szól közel hatszáz oldalon ke-
resztül Dosztojevszkij regé-
nye. Az író „az embersors vég-
ső örvényeibe” világít be
Raszkolnyikov és az őt szere-
tők szenvedésein keresztül.
Raszkolnyikov gyilkol, elmé-
lete megbukik, de ő csak ott
hajlandó hibát látni benne,
hogy várakozásával ellentét-
ben önmagát mégsem sorol-
hatja azok közé, akiknek joguk
van ölni. Egy helyen így biz-
tatja magát: „Elég! Elég a láz-
álmokból, képzelt rémségek-
ből, kísértetekből!... Még élek!
Vagy talán az imént nem él-
tem? Nem igaz, hogy meghalt
az életem az öreg anyókával!
Jöjjön el neki a mennyek orszá-
ga, de... elég volt, anyókám,
ideje, hogy nyugodni térj! Itt
most már az értelem és vilá-
gosság országa fényeskedik...
az akarat és erő országa... most
majd elválik! Meglátjuk, ki
marad felül!” Az értelem és vi-
lágosság, az akarat és erő or-
szága azonban nem győzedel-
meskedhet Isten országán.
Raszkolnyikov alulmarad.
Szonyának elismeri majd:
„...azt hiszed, az öregasszonyt
öltem meg? Magamat öltem
meg, nem azt az anyókát! Egy
csapással agyonütöttem maga-
mat akkor, úgy, hogy sose tá-
madok fel többet!”

Kicsoda Szonya? Raszkol-
nyikov őhozzá ragaszkodik,
vele osztja meg a bűn terhét.
Már addig is oly sok minden
nehezedett gyönge vállaira, s
íme, egy újabb bírhatatlan te-
her. De azok közül való, akik
– szótlanul – kérik, sőt követe-
lik a terheket. Az önfeláldo-
zásban a végsőkig, az őrültsé-
gig megy azokért, akiket sze-
ret. Szerette Lizavetát és sze-
reti a gyilkosát is. Türelmes
szeretetével elvezeti Raszkol-
nyikovot a szenvedés vállalá-
sáig. „Szonya a könyörtelen
ítélet, a megmásíthatatlan
döntés.”

Ő a bűnös asszony, aki
mindig kész könnyeivel ön-
tözni, hajával törölni és illatos
olajjal megkenni az Úr lábát.
És akkor az Úr így szól: „Sok
bűne bocsánatot nyert, mert
nagyon szeretett.” A regény
dialektikája szerint Raszkol-
nyikov borul földre Szonya
előtt, és csókolja meg a lábát.
„Nem előtted borultam le, az
ember töméntelen szenvedése
előtt borultam le” – mondja
neki. „Ti szegénykék, szelí-
dek, szelíd tekintetűek... drá-
gáim!... És miért nem sírnak?
Miért nem jajgatnak? Minde-
nüket odaadják... és csak néz-
nek szelíden, szótlanul... Szo-
nya, Szonya, szótlan Szo-
nya...”

Dosztojevszkij központi
eszméje Szerb Antal szerint a
szenvedés vállalása. Ez a fel-
támadás záloga. „A szenve-
dés kapcsolja össze az embert
az isteni dolgokkal” – hiszen
maga az Isten is vállalta a
szenvedést. „...állj ki a ke-
resztútra – mondja Szonya –,
hajolj le, és csókold meg a föl-
det, amelyet beszennyeztél,
aztán hajtsd meg magad az
egész világ előtt, a négy égtáj
felé, és mondd fennhangon,
mindenkinek: »Öltem!« Ak-
kor az Isten új életet ád ne-
ked!” S nem sokkal később
hozzáteszi: „Együtt vállaljuk
a szenvedést, együtt viseljük
a keresztet.”

A feltámadás szó háromszor
szerepel a regényben. Először
maga Raszkolnyikov mondja
ki – a tékozló fiú –, amikor el-
hagyja anyját és húgát. „Me-
gyek... el kell mennem. Meg
akartam mondani... már ami-
kor idejöttem... magának,
anyácskám... és neked is, Du-
nya... hogy legjobb lesz, ha
most egy időre elválunk. Nem
érzem jól magam, nincs nyug-
tom... Majd eljövök... eljövök
időnként... ha lehet... Nem fe-
lejtlek el és szeretlek titeket...
de hagyjatok, hagyjatok ma-
gamra. Így határoztam már
előbb... szilárdan elhatároz-
tam. Akármi érjen is, ha el-

pusztulok, ha nem, egyedül
akarok lenni. Felejtsetek el,
jobb úgy... Ne kérdezősködje-
tek felőlem, ha eljön az ideje,
visszajövök, vagy... majd hív-
lak... Talán van még feltáma-
dás! De most, ha szerettek,
mondjatok le rólam... külön-
ben meggyűlöllek, érzem... Is-
ten áldjon...”

Másodszor Szonya által
mondatik ki. Annyi rejtett uta-
lás után itt nyíltan belép a re-
gény szövegébe az evangéli-
um. Szonya Lázár feltámasz-
tásának történetét olvassa
Raszkolnyikovnak. Ez a gyöt-
relmes evangéliumolvasás a
regény kulcsjelenete. Az Úr
szava igazság és ígéret: „Én
vagyok a feltámadás és az
élet.” Ezzel az isteni szóval
száll perbe az emberi szó,
amikor Raszkolnyikov nem
sokkal később azt mondja,
hogy ő nem támad fel soha.
De a mag már a földbe került.

Harmadszor maga az elbe-
szélő mondja ki a szót, amikor
a lélek által bejárt útra reflek-
tál. Raszkolnyikov már a
száműzetésben van, de a
szenvedés vállalása még nem
ért el a lelke közepébe. „Gyö-
törte magát ezzel a kérdéssel,
és nem ébredt rá, hogy talán
már akkor, mikor ott állt a
Néva felett, megérezte, micso-
da mélységes hazugság rejlik

benne és a gondolkodásában.
Nem értette, hogy ez az érzés
már egy eljövendő életfordu-
latnak, feltámadásának, jöven-
dő új életszemléletének a hír-
nöke lehetett.” A fordulat vé-
gül bekövetkezik, a mag kikel,
és termést hoz. Hosszú és ke-
serű küzdelem után Raszkol-
nyikov feltámad.

„Krisztus megszentelte az
emberi szenvedést azáltal,
hogy Isten létére ő is szenve-
dett – írja Szerb Antal. – Krisz-
tus és a szenvedés (...) a világ
alapja és lényege. (...) A szen-
vedés Dosztojevszkij szerint
örökkévaló és személytelen.
(...) Ez az egyetemes közösség
a végső orosz hitvallás. Az
egyéniség, az, ami embert em-
bertől elválaszt, csak felületi,
nem fontos, legkevésbé érté-
kes része az embernek, a
mélységekben, amelyek ki-
nyílnak Dosztojevszkij szeme
előtt, minden ember egyfor-
ma, része a mindenkori kö-
zösségnek. Mindenki szenved
mindenkiért. Ez a minden-
szenvedés a Krisztus. Aki alá-
zattal magára veszi keresztjét,
megtalálta élete rejtett értel-
mét.” Ez a Bűn és bűnhődés
üzenete, és a Feltámadásé is.
Húsvét titkát visszhangozzák:
a szenvedés vállalása a feltá-
madás záloga.

Borsodi Henrietta

Feltámadás – Dosztojevszkij szerint

Látszat, hogy csak így lehet élni
Beszélgetés Jelenits István piarista szerzetessel
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Aremény időszaka volt
2007 év vége. Ideiglenes
nyugvópontra jutott a ko-
rábban eszkalálódott fe-

szültségsorozat a Libanoni Fegyve-
res Erők (Libanon hadserege) és a
Szíria-barát Fatahból kivált, al-Isz-
lám elnevezésű, szunnita iszlamista
csoport között. (Ez utóbbit a Nyugat
az al-Káidával és az an-Nuszra
Fronttal hozza szoros összefüggésbe.
A Fatah, más néven Palesztin Nem-
zeti Felszabadítási Mozgalom Jasszer
Arafat által 1955-ben alapított szerve-
zet, amely mozgalomként megala-
kult, majd pártként működő, ideoló-
giailag sokszínű csoport.)

2007 elején a libanoni titkosszol-
gálat bankrablással vádolta meg az
al-Iszlámot, aminek következtében
Tripoli-szerte fegyveres összetűzé-
sekre került sor. Az al-Iszlám, ellen-
támadásra készülve, katonai erejét a
Tripoli mellett található Nahr al-Ba-

red nevű, ENSZ-koordinációban lé-
vő palesztin menekülttáborban össz-
pontosította. Ez a tábor egyike az
arab–izraeli háború következtében
létrejött menekülttáboroknak, ame-
lyek az otthonaikat vesztett paleszti-
noknak nyújtanak védelmet. Ezek a
táborok nem ideiglenes barakkok, ne
sátorvárosokat képzeljünk el: sokkal
inkább hasonlítanak lakótelepekhez,
melyek közül egyik-másik negyven-
ötven éve ad menedéket ott született
és felnőtt generációknak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai, Győri-Dani Lajos ve-
zetésével, 2007-ben azért utaztak Tri-
poliba, hogy a menekülttáborban
élő, kárvallott civileknek azonnali
segítséget adjanak. Gyógyszert, köt-
szert, orvosságot. A város kikötőjé-
ben ülve várták – emlékszik vissza a
magyar szakember –, hogy véget ér-
jenek a tengeri hajókról indított, fe-
jük fölött zajló bombázások, és be-
léphessenek a tábor területére. A
harcok befejeződtek, a segélymunká-
sok hazatérhettek a frontvonalból, és
minden jel arra mutatott, hogy talán
ismét béke lesz.

* 
Az izraeli hadsereg 2008 decem-

berében a Gázai övezetben található
és a Hamász (más néven Iszlám El-
lenállási Mozgalom; a Közel-Keleten
1987-ben létrehozott politikai, kato-
nai, vallási és szociális tevékenységet
végző, sokszínű szervezet, amit so-
kan terroristának tartanak) által ko-
ordinált fegyverraktárakat vett cél-
ba. Az Izrael által önvédelemnek,
megelőző csapásnak, sebészi pontos-
sággal végrehajtott katonai akció-
nak, míg a Hamász által mészárlás-
nak minősített művelet heteken ke-
resztül tartott, és humanitárius krí-
zist eredményezett a térségben. A
gázai konfliktusnak is nevezett tá-
madássorozatban a civil lakosságot
és otthonaikat jelentős csapások ér-
ték: az ENSZ tényfeltáró munkája

szerint a lakóépületeknek több mint
75 százaléka igényelt újjáépítést.

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai nem sokkal a harci
cselekmények után érkeztek a tér-
ségbe. Menekülttáborokban, helyi
közösségekben segítették az újra-
kezdést, higiénés és egészségügyi
csomagokat vittek a térségbe. A har-
cok ekkor is véget értek, a segély-
munkások ismét hazatérhettek, és
jelek mutatkoztak arra, hogy talán
béke lehet. 

*
2011-ben azonban kitört az arab

tavasz, amely alapjaiban rengette
meg az észak-afrikai és a közel-kele-
ti országok jelentős részét. A hábo-
rús, forradalmi események láncreak-
ciót váltottak ki az arab világ egyes
országaiban. Részben ennek hatásá-
ra polgárháború tört ki Szíriában,
mélyen megosztva, egymás ellen
fordítva az ország politikai, vallási

és civil szereplőit. Fegyveres össze-
csapások kezdődtek, amelyek aztán
az egész országra kiterjedtek, de kü-

lönösen az északi és a keleti terüle-
tekre. Dara, Homsz, Tartusz, Palmü-
ra, Damaszkusz és Rakka városai,
ókori emlékei az elsők között kerül-
tek a háborús események közép-
pontjába. Nemritkán teljes városré-
szek semmisültek meg, a polgári la-
kosság súlyos támadásokat szenve-
dett. Aleppó korábban virágzó met-
ropoliszának keleti részét szinte po-
rig bombázták. A közel ötmilliós vá-
ros lakossága kétmillióra zsugoro-
dott. A város keleti részében egész -
ségügyi, higiénés szolgáltatások, víz
és villany a mai napig nincsen vagy
erősen hiányos, ingadozó. Orvosok,
ápolók, egészségügyi szakemberek
szintén hiányoznak: a támadások ál-
dozataivá váltak, otthonaik elhagyá-
sára kényszerültek, vagy a havi 30
dolláros helyi fizetéssel járó állások
helyett máshol keresnek boldogu-
lást.

A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai 2014-ben azzal a cél-

lal utaztak Libanonba, Szíriába és
Jordániába, hogy megújítsák part-
nerkapcsolataikat, tanulmányozzák
a segélynyújtás lehetőségeit, a helyi
szükségleteket és körvonalazzák egy
komplex egészségügyi segélyprog-
ram főbb kereteit. Kelet-Aleppóban
ekkor csupán egyetlen kórház üze-
melt nyílt, szociális alapon működő
intézményként. Az amúgy is rossz
kapacitásokkal bíró kórház túlzott
nyomás alatt volt, technikai eszkö-
zök alig álltak rendelkezésre. A sze-
retetszolgálat ezt az intézményt
kezdte támogatni.

A 2017-ben indult munka ered-
ményeképpen a kórház egykori öreg
épülete elemeiben megújult. Közvet-
len szomszédságában egy teljesen új,
a főépülettel kapcsolatban álló, de
önálló kórházi szárny épült, baleseti
és egyéb szakorvosi ellátást lehetővé
tevő helyiséggel, amelyet orvostech-
nikai eszközökkel is felszereltek. A
harcok ekkor még nem fejeződtek
be, de a segélymunkások hazatérhet-
tek. Semmi jel nem mutatkozott arra,
hogy béke lehet ezen a földön. 

*
2018-ban, a szíriai háború ,,béké-

sebb” időszakában a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat néhány munkatár-
sa ellátogatott a Damaszkusz és
Homsz között fekvő Kara városának
„Jakab-konventjébe” is, ahol együtt
imádkoztak az ott élő keleti keresz-
tény közösség tagjaival. Döbbenetes
volt a szembesülés azzal, hogy az el-
múlt években alig fordult meg ná-
luk nyugati utazó: az elmondásuk
és a vendégkönyvük alapján mind -
össze öt-tíz fő. Mindennapi küzdel-
meik mellett kifejezték mély fájdal-
mukat, hogy úgy tűnik számukra,

latin (nyugati) keresztény testvéreik
elfelejtették őket. Ezért 2019-ben
kampány indult, amely Magyar -
ország egész lakosságát megszólí-
totta. Mindazokat, akik együttérez-
tek ezekkel a közel-keleti kereszté-
nyekkel vagy általában a háború
kárvallottjaival. Arra kérték, biztat-
ták az üldözött, sokat szenvedő kö-
zel-keletiek sorsa iránt aggódókat,
hogy fejezzék ki együttérzésüket.
Minden magyar egyenként nem le-
het tevékeny részese a terepi folya-
matoknak, az élet helyi valóságá-
nak, amely igazi háborús fronthely-
zet. De imádságban, jókívánságban,
lelki cselekedetekben lehetőség van
erre, mi több: kötelességünk is. A

kampány során azt kérték, írjanak
rövid támogató gondolatokat, né-
hány sort vagy akár csak egy-egy
szót. Fejezzék ki, hogy gondolnak
rájuk, szeretik őket, osztoznak a fáj-
dalmukban. Azt kérték, küldjék el
üzeneteiket postán, Facebookon
vagy e-mailben, és vállalták, hogy
minden üzenetet a maga fizikai va-
lójában adnak át a Mar Jakub-kolos-
tor elöljárójának.

*
A bombázások idején az a hír jár-

ta az emberek között, hogy a teme-
tőket rossz erők, kísértő lelkek lak-
ják: a felkelők vagy a kormányerők
(megközelítéstől függően) még hol-
tukban is terrorizálják az ellenfelei-
ket. Ezért a vadászpilóták rendsze-
resen lőtték, bombázták a sírokat.
Egyes temetőket a földdel tett
egyenlővé egy-egy ilyen támadás.
Sötét erő, mély naivitás – gondoltam
olykor a szétlőtt végső nyughelye-
ket látva. Az ok pedig, mint kide-
rült, sokkal emberibb: voltak kato-
nák, akik a támadások során mini-
malizálni akarták az áldozatok szá-
mát. Családjukat és egzisztenciáju-
kat féltve dezertálni nem mertek, az
általuk indított, ,,sikeres” bombák-
kal el kellett számolniuk. Ezért
olyan helyekre dobták őket, ahol a
legkisebb volt az esélye az emberi
áldozatnak.

Senki sem választhatja meg, hová
szülessen. Számos olyan hely van
ma a világon, ahol állandó fenyege-
tettségben élnek különböző nyelvű,
vallású, világnézetű és etnikai ösz-
szetételű csoportok, gyakran éppen
egymás számára jelentve kockáza-
tot. Az országok közötti határok el-
mosódnak, a távolságok látszólag
rövidülnek, színes kulturális olvasz-
tótégelyek jönnek létre. Napjaink-
ban egymástól elszigetelten élni
szinte lehetetlen. Az együttélés elke-
rülhetetlen sorsszerűség, ami arra
készteti a békességre vágyó, jóérzé-
sű feleket, hogy szüntelenül keres-
sék a másikkal való közösség válla-
lásának lehetőségét. Ez olyan kihí-
vás, amelyben a kulturális hagyo-
mányok megőrzése és erősítése mel-
lett csak a folyamatos, építő dialó-
gus lehet elfogadható. A történelem
sem kínál kész recepteket a népek
közötti társbérlet rendezésére. Sza-
badság, egyenlőség, együttélés – új
jelmondat lehetne az egymás mellett
élő mozaiknemzetek zarándokútján.
A Közel-Kelet vagy a szubszaharai
Afrika heterogén lakosságú orszá-
gaiban ez különösen nehéz: az or-
szágok közül többen a szemünk
előtt élik és írják újra jelenkori törté-
nelmüket. A békés párbeszéd művé-
szetének gyakorlása számukra – és
számunkra is – olyan kihívás, ami-
hez minden bölcsességükre szüksé-
gük van, hogy megvalósulhasson az
együttélés civilizációja.

Szöveg és kép: Solymári Dániel

Lehetséges-e a béke Szíriában?
Szemelvények egy soha véget nem érő háborúból
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GYŰJTŐ VÁSÁROLNA bélyeggyűjteményt és régi postai
képes levelezőlapokat. T.: 06/20-522-5690, 06/1-322-8439

ÉLETJÁRADÉK
ÉLETJÁRADÉKOT FIZET Budapesten vagy környékén
lévő ingatlanért plébánosi ajánlással bíró házaspár. Biztos
anyagi és jogi háttér. T.: 06/20-212-7112

RÉGISÉG
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégi-
séget és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre át-
veszünk. Budapest VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-
266-4154. Nyitva: hétfő–szerda 10–17, csütörtök 10–19
óra között.

SZOLGÁLTATÁS
KERTI MUNKÁT vállalok Budapesten és környékén. T.:
06/70-626-8285

KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását, meg-
lévő síremlékek átalakítását és felújítását vállalom! T.:
06/20-361-8318. Albert Farkas.

FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén
háznál is. T.: 06/1-213-5726

HALÁLOZÁS
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a maga és

a rokonok nevében fájdalmas szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatja, hogy Vigassy Mihály pápai prelátus,
é. esperes, plébános életének 73., áldozópapságának 47.
évében, 2020. március 21-én elhunyt. Megboldogult oltár-
testvérünk lelki üdvéért szentmisét mutattunk be a buda-
pest-krisztinavárosi Havas Boldogasszony-plébániatemp-
lomban, a nyilvánosság kizárásával, szűk körben. Hamva-
inak elhelyezése a későbbiekben fog történni. Kérjük a gyá-
szolókat, hogy otthonaikban imádkozzanak az elhunytért.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a maga és
a rokonok nevében fájdalmas szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatja, hogy Bárány József nyugalmazott
plébános életének 85., áldozópapságának 60. évében,
2020. március 20-án elhunyt. Megboldogult oltártestvérünk
hamvait a budapest-rákosszentmihályi Szent Mihály-plébá-
niatemplom urnatemetőjében helyeztük örök nyugalomra,
a feltámadás hitével és reményével. A szertartást a nyilvá-
nosság kizárásával, szűk körben végeztük. Kérjük a gyá-
szolókat, hogy otthonaikban imádkozzanak az elhunytért.

MARADJUNK KÖZÖSSÉGBEN!
Köszönjük, hogy az Új Ember katolikus hetilap és/vagy az Adoremus el fi zetésével, meg-
vásárlásával partnerünk, olvasónk, barátunk. Tudjuk és érezzük, hogy a körülöttünk felgyorsult 
események, a járványügyi veszélyhelyzet mindannyiunkat próbára tesz. Mi fáradhatatlanul 
Önökért dolgozunk! Minden megteszünk azért, hogy kiadványaink – a hetilap, a kulturális 
(tv- és rádióm sor) melléklet és a liturgikus kiadványunk – ebben a gazdaságilag is nehéz 
id szakban is töretlenül elkészüljenek, és eljussanak Önökhöz. A Magyar Kurír online olda lán 
pedig folyamatosan, aktuális hírekkel tájékoztatjuk olvasóinkat.

Munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a Tisztelt Olvasó. Kiadványaink eddig is kitartó 
h ségük és szeretetük révén tudtak megmaradni, ez a mostani, el ttünk álló nehéz id szak-
ban különösen is igaz. Az, hogy sok olvasóhoz nem jut el a lapunk, határhelyzetbe sodort 
bennünket is. Sokan kérdezik – s ez különösen jólesik ebben az id szakban –, hogy hogyan 
tudnak jól segíteni. A válasz egyszer : keressék, fi zessék el  kiadványainkat, és ha módjukban 
áll, támogassák adományaikkal munkánkat!

Kérjük, ha teheti, éljen ezzel a lehet séggel, vagy továbbítsa kérésünket olyan magánszemé-
lyeknek, intézményeknek, akik szívesen támogatnák a magyar katolikus sajtót, mert „Isten 
szereti a jókedv  adakozót” (2Kor 9,7).

Minden forint számít, bármilyen összeg  támogatását hálásan köszönjük és várjuk a 
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 bankszámlaszámán (a Közlemény rovatban, 
kérjük, tüntesse fel: Adomány). 

Elismerésünk és köszönetünk jeléül támogatóink nevét megjelentetjük az Új Ember és a 
Magyar Kurír oldalain, az adományozók között.

Segítsen Ön is, hogy továbbra is teljesíthessük célunkat és munkánkkal szolgálhassuk az 
Egyházat: a lelkipásztorokat, a híveket, a felebaráti cselekedeteket végz k munkáját, a kato-
likus nevelést, az Egyház tanítását, történelmét és természetesen a közösségeket. Maradjunk 
közösségben!

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk! Adoremusdoremus

A VÁCI
EGYHÁZMEGYE

KÓRHÁZLELKÉSZI
SZOLGÁLATA

www.facebook.com/korhazlelkesz

Betegek, idősek, hozzátartozók,
egészségügyi dolgozók számára

Hívd föl a lelkigondozót!
Otthon vagy? Bánt valami?

Magányos vagy? Félsz valamitől?

Telefonálj!
Ágostné Cséri Gabriella +36 30 939 4214
Brazda Judit +36 30 885 0713
Jagicza Józsefné +36 30 243 0926
Jéger Sándorné (1300–1700) +36 30 228 4460
Szabóné Szekeres Ildikó +36 30 518 0897
Szalainé Katona Anikó +36 30 942 2541

Hétköznap 800–1600
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A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Fogadója családias han-
gulatú pszichoszociális szolgá-
lat szenvedélybetegek számára,
sok-sok önsegítő csoporttal.
Idén húszéves az intézmény.
Alapító vezetőjével, Frankó
Andrással beszélgettünk.

Hogyan választható külön (egyáltalán
különválasztható-e) az Önök tevékenysé-
gének szakmai és hitbeli tartalma, hátte-
re? Szánnak-e a munkájukban szerepet a
hitnek, beszélnek-e róla az ügyfeleknek?
Vagy ez inkább intézményi, fenntartói
adottság, amelynek nem kell kihatnia a
szakmai segítő tevékenységre?

– Ez olyan kérdés, ami akár egy
külön interjút is megérne. Professzi-
onális és hiten alapuló: ez a kettő
nemhogy nem tér el egymástól, ha-
nem szorosan összefügg. Egy régi
szép intelem szerint igyekezz úgy él-
ni, hogy rákérdezzenek a hitedre.
Vagyis nem az a lényeg, hogy beszé-
lünk-e róla, hanem hogy a munkánk
mögött ott legyen a hit. De egyik-
másik csoportunk életének része az
ima is. A szenvedélybetegség össze-
tett: biológiai, pszichológiai, szociá-
lis, spirituális hátterű állapot és élet-
helyzet, melynek gyökerénél mindig
ott az értelemkeresés. A függővé vá-
lás valamilyen hiányra adott válasz,
és egy szenvedélybeteg ember szá-
mára a befelé, a mélyebb önismeret-
hez és a kifelé, a szabaduláshoz ve-
zető út is spirituális jellegű. Annak
idején, körülbelül harminc évvel
ezelőtt két pap, Bajzáth Ferenc és Ha-
lász Endre, akik alkoholbetegekkel
kezdtek foglalkozni, kifejezetten Jé-
zust nevezték meg a betegségtől va-
ló szabadítóként. Mi a csoportjaink
többségében nem beszélünk a hi-
tünkről, de itt-ott kinn van néhány
feszület, Mária-szobor, és korábban
egy pap is segítette a munkánkat.

Nemrég néhány hajléktalan ember társa-
ságában „klubesten” vettem részt. Csak
a helyszínen tudtuk meg, hogy valójában
hittanórára hívtak meg bennünket. A
hajléktalan emberek nagyon vágytak ar-
ra, hogy valahol vendégek lehessenek, de
ez túl sok volt számukra. Vagyis az eset-
leges térítő szándék visszaüthet.

– Erről az a történet jut eszembe,
amikor az egyik csoportunkba vala-
melyik résztvevő a cigarettaszünet-
ben meghívta egy régi ismerősét, aki
éppen arra járt az utcán. Kigyúrt, ko-
pasz, fekete ruhás férfi volt. Az alka-
lom végén megfogtuk egymás kezét
és rövid imát mondtunk, mint min-

dig. Ő pedig készségesen ve-
lünk mondta, és a kezét sem
húzta el. Ezzel szerintem nem
térítettük, de nem is tértünk el a
megszokott rendünktől. Később
tudtuk meg, hogy korábban
gyilkosságért börtönben ült. So-
ha többé nem láttuk, de az a kö-
zös ima talán hatott rá, mara-
dandó élménye lett, már csak a
közösségünk ereje miatt is, amit
érzékelhetett.

A Fogadóba jövőknek nem
kell vallásosnak lenniük vagy
azzá válniuk nálunk, de azt
nem titkoljuk el előlük, hogy
katolikus szervezet vagyunk, és
számunkra fontos a hitünk. Hit-
ből fakadó az el- és befogadás
gesztusa is, amivel a hozzánk
érkezőkhöz viszonyulunk. En-
nek finom jelzései a mécses és a
teával kínálás. Azon dolgozunk,
hogy nálunk menedéket találja-
nak a megfáradtak.

Mintha ma jóval több és többféle
szenvedélybeteg élne közöttünk,
mint régebben. Ráadásul sokan
olyasmitől függenek, amiről koráb-
ban nem is gondoltuk, hogy függő-
séget okozhat: vásárlás, evés, kávé, kóla,
energiaitalok, kapcsolatok, csoki, szere-
lem, szex, munka, sport, játék, számító-
gép és még sorolhatnánk. Ön szerint ma
több a függő, mint korábban? Ha igen,
mi okból? 

– Az ember eredendően függő
lény. Rengeteg mindentől függ, pél-
dául a holdtól, mely nélkül a vilá-
gunk nem is létezhetne a mai formá-
jában. Más a helyzet a kóros és káros
függéssel, ami mögött mindig vala-
milyen hiány: a kapcsolatok, a testi-
lelki egészség hiánya húzódik meg.
A függés a hiány kiküszöbölése ér-
dekében adott, szélsőséges válasz.
És egyidős az emberiséggel. Fontos
jellemzője a gyors vágykielégítés.
Ami a mi korunkat a korábbi korok-
tól megkülönbözteti, az a bennünket
érő ingerek elképesztő intenzitása és
gyors egymásutánja. Ez hajlamosab-
bá tesz a függésre. És minél erősebb
szertől válik valaki függővé, annál
hamarabb fog vágyni az újabb él-
ményre. 

Ez olyan társadalmi probléma,
amit hajlamosak vagyunk elhallgat-
ni. Pedig beszélnünk kellene róla,
már csak azoknak a gyerekeknek az
érdekében is, akiknek a szülei szen-
vedélybetegek. Legalább egyharma-
dukat ugyanis fenyegeti a függővé
válás, és a traumatikus élményeik-
ről általában nincs kivel beszélniük.
A  kimondhato.hu oldallal is őket

akarjuk segíteni. A szenvedélybete-
gek gyógyulásában az önsegítő kö-
zösségeknek van a legnagyobb sze-
repük. Ezek révén válhatnak tuda-
tosabbá. Mi, a segítőik is sokat ta-
nulunk tőlük.

Az alkoholfogyasztás része az emberi
kultúrának, és a merev tiltás soha nem
vezetett jóra. Egy alkohol vagy dohány-
zás nélküli emberiség fikció. Miért szár-
mazik mégis annyi gond ebből?

– Pontosítanék: az emberi életnek
valóban része az alkoholfogyasztás,
de csak bizonyos kultúrákban, hi-
szen nagy kultúrák egész jól meg-
vannak enélkül. A kulcsmotívum az,
hogy egy kultúra milyen módon ke-
zeli az alkohol és más szerek kocká-
zatait. Kiirtani nem kell őket, én is
fogyasztok alkoholt. De a szabályo-
zásuk elengedhetetlen. Nem jó, ha
az ivás beavatási szertartás, és a
gyors lerészegedés a cél, ha a reklá-
mok azt sugallják, hogy attól leszel
jól, ha iszol. Magyarországnak jelen-
leg nincs alkoholstratégiája. Ezért a
részeges Józsi bácsi büntetlenül
tönkreteheti a családját, míg ha egy
fiatalt elkapnak egy spanglival, bün-
tetőügy lehet belőle. Ez súlyos
aránytévesztés. Magyarországon ma
több százezer alkoholista van; négy-
százezer gyerek nevelkedik alkohol-
beteg szülő mellett. Létezik ugyan az
alkoholbetegeket is segítő állami in-

tézményrendszer, de olyan
megelőzési stratégia, mint Len-
gyel-, Német- vagy Finnország-
ban, nincsen, és kevés dolog tör-
ténik a gyerekek érdekében. Az
viszont nagy öröm, hogy ben-
nünket támogatnak a gondozá-
sukban. 

Amit arról mondott, hogy az
alkoholfogyasztás a kultúra ré-
sze, arra kellene sarkallnia ben-
nünket, hogy fejlesszük a fo-
gyasztás kultúráját. Ne a meny-
nyiségen legyen a hangsúly, és
ne az ivás legyen a cél, az alko-
hol például csak a családi-bará-
ti együttlétek szolid kísérője-
ként jöjjön szóba.

Gyakran írják és mondják, hogy a
szenvedélybetegség csak tünet. Mi-
nek a tünete?

– A társadalomé. A családé.
Család és társadalom: hasonló
szerveződések. Ady írja 1905-
ben: adjanak egy jobb társadal-
mat, és nem fognak annyian
olyan sokat inni. Sajnos Magya-
rországon hagyomány sírva vi-
gadni. A kapcsolatok ellaposo-

dásának tünete is lehet a szenve-
délybetegség, ahogyan az egészsé-
ges kultúra hiányának a tünete is, to-
vábbá testi-lelki sérüléseké, a meg-
küzdésre való képtelenségé, a mene-
külésé és a problémák előli elbújásé,
többgenerációs problémahalmazoké,
amelyeket mindig alkohollal „kezel-
tek”, a lelki egészség kultúrájának
hiányáé, önmagunk lebecsüléséé.

Ha valaki nincs tisztában a szenvedély-
betegségével, azt rá kell ébreszteni? A
munkafüggőség például sokszor rejtve
marad, illetve nehéz eldönteni, hogy be-
tegségről vagy kivételes elhivatottságról
van szó. Mit lehet kezdeni egy olyan em-
berrel, aki vitatja, hogy függő? És mi a
betegség felismerése után következő lépés
a számára?

– Egy ismerősöm, felépülőben le-
vő alkoholbeteg, azt mondta egy-
szer: „Tudod, most már nagyon jó al-
koholistának lenni!” Azért érezte jó-
nak, mert már belátta, hogy beteg, és
a gyógyulásán dolgozott. Nem szen-
vedett többé a szenvedélyétől. 

A józanodás útjára lépés boldog-
ságot is ad. Aki képes segítséget kér-
ni és elfogadni a sorstársaktól, józa-
nul létezni, sőt segítőjévé válni a töb-
bieknek, az általában már nagyon jól
érzi magát. 

Akik hozzánk kerülnek, általá-
ban már tudatában vannak a prob-
lémájuknak, nem kell „ráébredni-

ük”. „Ráébreszteni” pedig senkit
nem is lehet, csak segíteni a ráébre-
désben. A tőlünk segítséget kérők-
nek föltett kérdéseink nem is akörül
forognak, hogy függők-e, hanem
egyszerűen arra vagyunk kíváncsi-
ak, hogyan érzik magukat, és ha
mondjuk isznak, az miért jó nekik.
Ők maguk szoktak rájönni, hogy
valójában nem is jó. 

Sokszor keresnek meg minket
hozzátartozók, akiknek abban pró-
bálunk segíteni, hogy mit tehetnek a
saját érdekükben, mert ők általában
jobban szenvednek, mint a beteg.
Annak örülünk a leginkább, ha az
érintett és a hozzátartozók együtt
jönnek. Egy munkafüggő férfival
például arról beszélgettünk, hogy a
családjára és a családtagjaival való
kapcsolatára hogyan hat az ő gyako-
ri távolléte. Mert mindig arról a
rendszerről van szó, amely egy csa-
ládra jellemző, annak a működési
zavarait kell átgondolni.

Hogyan talált rá erre a hivatásra? Mi-
lyen különleges érzékenységre, alapbeál-
lítottságra van szükség ahhoz, hogy
szenvedélybetegek segítőjeként eredmé-
nyes lehessen egy szakember? És milyen
alapelvekben kell minden önöknél dolgo-
zó munkatársnak egyetértenie?

– 1987 körül késői megtérőként
Bajzáth Ferenc plébános köréhez tar-
toztam, aki csoportokat, lelkigyakor-
latokat, kirándulásokat szervezett al-
koholbetegek számára. A családom-
ban én is megtapasztaltam, milyen
alkoholbeteg közelében lenni, és ez
motiválttá tett. Akik ilyen családban
nőnek fel, nagyon érzékennyé, em-
patikussá válnak, vagyis a hátrá-
nyukból előnyök, erősségek is fa-
kadnak, ahogyan ezt az Apa, anya,
pia című, 2018-ban megjelent köny-
vünk is taglalja.

Idén húszéves a Fogadó; stabil
hagyományai alakultak ki, amiket
hűségesen őrzünk a kollégáimmal.
Hasonló szemléletűek vagyunk, de
sosem félünk szenvedélyesen vitat-
kozni, minden esetet alaposan átrág-
ni, mert az egy kaptafára szemlélet
nálunk nem alkalmazható. Fontos
törekvésünk, hogy mi is jól érezzük
magunkat, és szeressünk együtt len-
ni, ezért a teamnapon mindig egyi-
künk főz a többieknek, és fehérasztal
mellett beszélgetünk, gondoljuk át a
heti teendőinket. Megerősítő látnom,
hogy a munkatársaim mennyire hi-
vatásként fogják fel a munkájukat.
Olyasmiként, amiért igazán érdemes
élni.

Kiss Péter
Fotó: Lambert Attila

A józanodás boldogsága
Frankó András sírva vigadásról és alkoholstratégiáról
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Jeruzsálemet, a szent várost a
Kidron völgye öleli körül. Ez az
északról induló vádi a keleti fal előtt
vezet tovább, majd délen egyesül
több más vízmosással, hogy aztán
útját a Holt-tenger felé vegye. A
Szentírásban több néven is találko-
zunk vele. A templomtól, Morija he-
gyétől kelet felé eső szakaszát nevezi
Jóel próféta „Jozafát völgyének”, a
várostól délre esőt pedig „Királyok
völgyeként” is ismerhetjük.

Különös szerepük van ezeknek
az árnyas, ligetekkel szegélyezett
természetes vízelvezetőknek az
Ószövetség hitében. A 125. zsoltár,
egy ősi zarándokének ezt hirdeti:
„Akik az Úrban bíznak, olyanok,
mint Sion hegye, amely nem inog
meg, hanem áll örökké. Jeruzsále-
met hegyek övezik: így veszi körül
az Úr népét most és mindörökké.”
(Zsolt 125,1–2) A 121. zsoltárban,
szintén egy jeruzsálemi zarándok
énekében pedig ezt olvassuk: „Lám,
nem alszik, nem pihen, aki őrséget

áll Izrael felett. Az Úr a te oltalma-
zód, az Úr védelmez jobbod felől.”
(Zsolt 121, 4–5) A védelmező, oltal-
mazó szó héberül így fest: שֹקומֹׁר ׁ (só-
mér). Az első betű: ש ׁׁ (s) mintha a vá-
ros térképét rajzolná meg: a völ-
gyekkel, melyek Sionnak és Morijá-
nak hegyét határolják. Isten oltalma-
zó keze ez, ami hegyekként öleli kö-
rül az ő választottait. S ezen a kézen
a jobb oldali ujj a Kidron.

Nem csoda hát, hogy annyi bibli-
ai emlék fűződik ehhez a helyhez.
Fia, Absalom lázadása után itt mene-
kült Dávid király, a sebzett és szo-
morú édesapa (2Sám 15,23). Amikor
később Hiszkija király idejében meg-
kezdődött a vallási reform, és a
Szentélyt meg kellett tisztítani, ak-
kor a kidobásra ítélt tárgyakat a levi-
ták ebbe a vádiba hordták le (2Krón
29,16; 30,14). Amikor pedig Jóel a vi-
lág végéről prófétál, ezeket a szava-
kat adja az Úr a szájába: „Összegyűj-

töm majd a népeket, leviszem őket a
Jozafát völgyébe, és ítéletet tartok ott
fölöttük népem és örökségem, Izrael
miatt; amiért szétszórták a népek kö-
zé, s megosztották országomat. (...)
Keljenek fel, vonuljanak fel a népek
Jozafát völgyébe, mert ott ülök ítéle-
tet körös-körül minden nép felett.”
(Jo 4,2.12)

Idővel a zsidóság legbecsesebb te-
metőjévé vált ezt a térség. Hiszen
akik itt nyugosznak, a feltámadás-
kor, a végső napon a lehető legköze-
lebb lesznek majd az érkező Úrhoz.
Ma is szemlélhetjük a sok száz és
ezer síremléket, a megemlékezésül
ezekre helyezett köveket, megannyi
személyes, egykorvolt élet feltáma-
dásba vetett hitének bizonyságát.
Immár évezredek óta temetkeznek
ide, ezért nem véletlen, hogy a jám-
bor keresztes lovagok is itt „találták
meg” a legszentebb sírhelyeket: An-
náét, Joachimét és Szűz Máriáét is.
(Ne lepődjünk meg, ez nem a
mennybevétel dogmájának a tagadá-

sa. A jeruzsálemi hagyomány úgy
tartja, hogy Mária szenvedéstől, fáj-
dalomtól mentesen szenderült el a
Sion hegyén, és Fia vitte a lelkét
egyenesen az égbe. Testét ezután az
apostolok sírba helyezték, ahonnan
a nyolcadik napon tizenkét angyal
emelte őt a mennybe, ahol a Fiúisten
megkoronázta édesanyját. Két ősi
ünnepünk, augusztus 15. és 22.,
Nagyboldogasszony és Szűz Mária
királyné ennek a hagyománynak az
emlékét hordozza.)

Az Újszövetség számára szintén
becses ez a hely. Itt kanyarog fel az
Olajfák hegyének oldalán az ország-
út, amely Betániába vezet. Itt élt Lá -
zár, Mária és Márta, Jézus barátai. A
Mester pedig valószínűleg mindany-
nyiszor ezen az úton érkezett Jeru-
zsálembe, amikor zarándoklaton
vett részt. Hiszen Galileából a leg-
biztosabb útvonalat a Jordán völgye
jelentette, ahonnan Jerikónál indult

meg az a hegyi kaptató, amelynek
legmagasabb pontján, az Olajfák he-
gyén az érkezők elé tárult a szent vá-
ros panorámája, előtérben a temp-
lommal.

Virágvasárnap reggelén szintén
erről érkezett Jézus, szamárháton
ülve, beteljesítve Zakariás jóslatát:
„Ujjongj, Sion leánya! Zengj éneket,
Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg
királyod: igaz és győzedelmes, alá-
zatos, szamáron jő, szamár hátán,
szamárnak csikaján. (...) Széttöri a
harci íjakat, és békét hirdet a népek-
nek, uralkodik tengertől tengerig, a
folyótól egészen a föld határáig.”
(Zak 9,9–10)

A Morija hegyének a völgyre nyí-
ló oldalán található az Arany kapu, a
városnak az a bejárata, ahol belépett
falai közé Jézus mint a Messiás ki-
rály. Amikor a VII. század elején a
perzsák elfoglalták Jeruzsálemet, el-
rabolták a szent kereszt ereklyéjét is.
A bizánciak nagy nehezen visszasze-
rezték. Hérakleiosz császár pedig 630

táján személyesen akarta visszajut-
tatni az ereklyét a szent városba. Az
Arany kapu azonban nem nyílt ki.
Meg kellett értenie az uralkodónak,
hogy a keresztet csak alázattal, me-
zítláb, a bűnbánók öltözékében hor-
dozva viheti át ezen a helyen. Ké-
sőbb a muszlim fennhatóság befa-
laztatta a kaput. Furcsa megoldás
volt ez: így próbálták megakadá-
lyozni, hogy eljöjjön a Messiás ki-
rály, és visszaállítsa Dávid országát.

Ma is szép szokásuk a keresztény
zarándokoknak, hogy kora reggel
ezen az úton haladnak végig. Így lát-
ják a Dominus Flevit („az Úr könnye-
zett”) kápolnáját, azt a modern,
könnycsepp alakú kupolával ellátott
templomot, amelynek oltárképe
nem más, mint egy hatalmas ablak,
ahonnan a szentmise közben Jeru-
zsálemet szemlélhetik a hívek. Úgy
vélik, ezen a helyen siratta meg Jé-
zus a várost. Napjainkban persze

más a látkép: a Mohamed mennybe-
menetelének emlékét őrző Szikla-
dóm arany kupolája és a befalazott
Arany kapu az, amit először észre-
vehetünk.

A völgybe leérve pedig meglátjuk
a Getszemáné kertjét, Jézusnak és
apostolainak táborhelyét húsvéti za-
rándoklatuk idején. A nagy ünnepre
ugyanis oly sok zsidó érkezett ide,
hogy a szűk város nem volt képes
befogadni őket. Ezért ilyenkor jelké-
pesen kiterjesztették a város határait,
hogy a Kidron völgyében, a hegyol-
dalban, a Getszemáné kertjében sá-
torozók is „falakon belülre” kerülje-
nek, ahogyan ezt a mózesi törvény
előírta számukra.

Jézus az utolsó estéje során több-
ször is járt a völgyben. Az utolsó va-
csora terme a Sion hegyén volt. Innen
a vízmosásba leereszkedve tudtak el-
jutni a táborhelyükhöz, ahol vérrel
verejtékezve mondta el megrendítő
imáját a Mester. A Getszemáné kert-
jében fogták el, és innen hurcolták a
főpap, Kaifás házába. Itt zajlott le az
első kihallgatás, itt mondtak ítéletet
Jézus fölött, mivel Isten Fiának nevez-
te magát. „Káromlása” itt váltotta ki
azt a dühöt, amely a kivégzéséhez ve-
zetett. És ugyancsak ennek a háznak
az udvarán játszódott le a fájó jelenet:
Péter háromszor tagadta meg Meste-
rét. Igen, itt szólalt meg a kakas,
amelynek hangja sírásra késztette az
apostolt. A kegyes emlékezet úgy
tartja, hogy a „Kőszikla” kakasszóra
minden reggel könnyekre fakadt. Éle-
te végéig élt benne ennek az éjnek az
emléke, és végül a halált is felvállaló
szeretetével engesztelt emberi gyön-
geségéért, bukásáért.

Ennek a fájdalmas tapasztalatnak
állít emléket a Szent Péter „in galli-
cantu” („a kakaskukorékoláskor”)
elnevezésű templom, amely a Kid-
ron völgyének felső partján, a város
falaitól délre található. Már a bizán-
ci korban szentély állt itt, amelyet
1010-ben a fátimidák leromboltat-
tak. A keresztesek ugyan átmeneti-
leg újraépítették, ám a ma látható
kolostor és templom (amit az asz-
szumpcionista atyák gondoznak)
csak 1931-ben épült fel.

A templom mögött, a kertek kö-
zött rejtezik egy ősi kőlépcső. A ré-
gészek szerint ez kötötte össze a fel-
ső- és az alsóvárost; az előbbi a he-
gyen, az utóbbi a Kidron völgyében
állt. Nagyon valószínű, hogy Jézust
a Getszemáné kertjében történt elfo-
gása után a vádiban vezették el,
majd ezen a lépcsőn kísérték fel a fő-
pap házába.

Jeruzsálem igen ősi város. A nem-
zedékek változása során újra- és új-
raéledt, a történeti emlékek lassan
teljességgel egymásra rétegződtek. A
legtöbb helyen alig-alig tudjuk meg-
sejteni, milyen is volt az utca, milye-
nek a házak annak idején, amikor er-
re járt Jézus. A Kidron völgye és a
kőlépcső azonban a maga végtelen
egyszerűségében és természetessé-
gében mégis őrzi nagycsütörtök és
nagypéntek kivételes lenyomatát.
Ha van hely, ahol úgy érezhetjük: az
értünk szenvedő Krisztus lábnyoma-
iba léphetünk, az itt van. Keresz-
tényként megértjük: Isten itt valóban
kiterjesztette oltalmazó kezét, körül-
ölelte nem csak Jeruzsálemet, de az
egész emberiséget.

Török Csaba

Ahol az Úr kiterjesztette oltalmazó kezét
A Kidron-völgy az Ó- és Újszövetség tanúja

A szent város és a Kidron völgye 
(Fotó: Bókay László)

Olajfák a Getszemáné-kertben (Fotó: Fábián Attila)

A Dominus Flevit-templom 
(Fotó: Fábián Attila)


