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Kedves Olvasó!
Nagy megtiszteltetés, és örömömre szolgál, hogy ezúttal már
én köszönthetem kari újságunk idei második számának olvasói közönségét! Először is, megtisztelő számomra, hogy
Pázmány
gólyatábor
2019.
két kiváló
elődöm, Bábik
Noémi, és őt követve, Lőw Gergely
nyomdokaiba lépve, én vehettem át az Effata szerkesztőségének a vezetését, koordinálását. Köszönöm a bizalmat!
A szerkesztői gárdával karöltve igyekszem továbbra is az ő
lelkesedésükkel és erőbedobásukkal végezni ezt a feladatot,
hogy olvasóink továbbra is minden félévben egy színvonalas
és gazdag, értékekkel teli lapot vehessenek a kezükbe. Másodszor, nagy örömömre szolgál, hogy ezen újság összeállítása és
terjesztése által rendhagyó módon részt vehetek az evangéliumi Örömhír, és az emberi tudás kincseinek a továbbadásában, hiszen úgy vélem, hogy erre különösen is nagy szükség
van a mai világban, amely egyre inkább elszakadni látszik
az ősi, isteni eredettől. Pedig már számos szent, gondolkodó,
és egyháztanító rámutatott arra a fontos felismerésre, hogy
a fizikai és transzcendens világ elválaszthatatlan egymástól,
akárcsak az emberi test a lélektől, hiszen átjárják egymást és
szétbonthatatlan egységet képeznek. Úgy látom, hogy karunk
lapjának, az Effata-nak is többek között az a feladata, hogy
a világ szépségeinek bemutatása mellett Platónnal együtt a
magasba mutasson, és rávilágítson arra, hogy „ami igazán
fontos, az a szemnek láthatatlan” (Antoine de Saint-Exupéry:
Pázmány
Nap, 2019. október 16.
A kis herceg).
Számháború az egyetem épületében
Advent idejében vagyunk, készülődünk, várakozunk. Lassanként, hétről-hétre felgyúlnak az adventi koszorú gyertyalángjai, hogy egyre több világosságot hozzanak sötét
világunkba. Ezek a kis pislákoló lángnyelvek egy nagyobb
fényességből forrásoznak, amely több, mint 2000 éve ereszkedett le közénk azzal a céllal, hogy végérvényesen megszüntesse a sötétség uralmát. „S az Ige testté lett, és közöttünk élt.”
(Jn 1,14) Az Ige, Isten Fia testté lett, hogy elhozza számunkra
Isten világosságát, mert, ahogy János apostol is írja, „az Ige
volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít”
(Jn 1,9). Ő eljött közénk, hogy kiszabadítson minket a Sátán,
a bűn, a gonoszság sötét rabláncaiból, és elvezessen minket

Pázmány Nap, 2019. október 16.

az isteni szabadság végtelen világosságába. Erre várakozunk
minden adventben, és azt ünnepeljük meg minden karácsony
estéjén, hogy Jézus megszabadított minket rabságunkból, és
visszavezetett minket Atyánkhoz, Istenhez, Akitől bűneink
miatt eltávolodtunk. Ez az igazi ajándék, ez az, ami igagólyabál,
2019.
zánPázmány
fontos és lényeges!
„Effata,
azaznovember
nyílj meg!” –7.mondta a
Mester a süketnémának, akinek „nyomban meg is oldódott a
nyelve, és érthetően beszélt” (Mk 7,34). Jézus azonban nem
csak a füleket és a szájakat tudja megnyitni, hanem a szíveket is. Nekünk is mindig ott áll
lelkünk ajtajában, és csak ennyit
mond: Effata! Engedjük, hogy megnyissa szívünket, engedjük, hogy
belépjen életünkbe, engedjük, hogy
meggyógyítson minket, és kisöpörje bensőnkből a bűnt, a rosszat, a
sötétséget,
a gonoszt,
hogy így
az Ő
Pázmány
POPKör
(Professzorokkal
Polemizálók
világossága
ragyoghasson
fel
benKöre) 2019. november 14.
nünk! Mi is legyünk ilyen lámpások,
akik világítunk az emberek között,
és világosságot nyújtunk számukra, Isten világosságát! Nagyszerű
alkalom erre az adventi időszak,
úgyhogy mindenkit arra bátorítok,
hogy merjük életünk központjává
tenni az Igét! És végül ne feledjük,
hogy nem csak ez a négy hét áll erre rendelkezésünkre, hiszen
életünk is egy nagy advent, egy második advent, amelyben
Szentségimádás a kari kápolnában
folytonosan várjuk Urunk eljövetelét! Marana Tha!
Ezekkel a gondolatokkal nyújtom át a kedves Olvasónak
kari lapunk legújabb számát, és kívánom, hogy az olvasó
gazdagodására, növekedésére, Istenben való megerősödésére szolgáljon! Köszönöm a szerkesztőség lelkes, szorgalmas
munkáját! Szeretném külön örömömet kifejezni az újonnan
csatlakozott tagokat illetően! Illetve köszönöm a cikkek íróinak is, akik nélkül ez a szám szintén nem jöhetett volna létre!
Jó olvasást és áldott Ünnepeket!
Csuja Gergely
felelős szerkesztő

Csoportos látogatás a Vigadóban, a NEK
Eucharisztikus kiállításon
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Riesz Benedek

Az ima élet?
Ki ne szeretne Istennel találkozni? Azt gondolom, hogy
mindnyájunknak, akik ezt az újságot forgatjuk, célunk
valamilyen formában élő, személyes kapcsolatban lenni,
életünket együtt élni Vele.
Ehhez viszont feltétlenül szükségünk van önmagunk ismeretére, hiszen Vele csak önmagunkban találkozhatunk,
Őt és üzenetét csak önmagunkra vonatkoztatva ismerhetjük meg. Vajon mindenáron szeretnénk elkerülni, hogy
sebezhetővé váljunk, vagy hajlandóak vagyunk szembenézni álarcainkkal, kompenzációinkkal, gyengeségeinkkel, félelmeinkkel, a külsőségekkel? Eredeti, igazán egyedi,
Isten által végtelenül értékesnek tartott énünk felfedezése
a kulcs ahhoz, hogy valóban teljes, boldog és békés életet éljünk. Ez az egyediség pedig nem valami teljesítmény
eredménye, hanem egyfajta ráébredés saját mivoltunkra.
Emellett ez a felfedezés segíthet bennünket talán ahhoz is,
hogy vallásosságunk ne csupán egy elhitt elmélet, hanem
megtapasztalt valóság, valóságos jelenlét legyen. Valóság,
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ahol Isten vár, és nem elvár. Ahol Isten úgy szeret, ahogy
vagyunk, nem pedig amilyenek szeretnénk lenni.
„Ha úgy figyelünk Istenre, hogy önmagunk megismerését
elmulasztjuk, könnyen egyfajta külsőségekre alapozott kegyességgé válhat keresztény gyakorlatunk” – írja David G.
Benner. Rendben, de mégis hogyan figyeljünk rá?
Számomra a legbensőségesebb ima az, amikor egyszerűen csak jelen vagyok Számára. Nyitottnak lenni, befogadni, engedni Neki, hogy megérinthessen, hogy szeressen
minket – elvárások, teljesítménykényszer, haszonvárás
és sikerszemlélet nélkül. Hiszen az ima nem az amit mi,
hanem amit Isten tesz, ahogy Ő ingyenesen, határtalanul,
változatlanul és a legközvetlenebbül nekünk ajándékozza
magát. Az ima nem a technikáról, hanem a kapcsolatról, a
bizalomról és magáról az életről szól.
Az ima nem az, ami fejben, hanem ami a szívben történik.
Úgy hiszem, hogy teológiai tanulmányainknak is csupán
oly módon van értelme, ahogy XVI. Benedek pápa vallja:
„szinte semmiről sem szól
az a teológiai stúdium,
amelyben a tudomány
megfontolásai nem életünk realitására vonatkoznak.” Merjünk szembenézni a valósággal!
Mi az, ami segíthet
bennünket az Istennel
való találkozásban, tudatosan az Ő jelenlétében töltött időben?
Feltehetjük például azt
a kérdést, hogy imákat
mondunk, vagy imádkozunk?
Személyes

és szabad, illetve képmutatástól mentes az imaéletünk?
Őszintén, szégyenkezés nélkül kifejezzük érzelmeinket,
sebzettségeinket, gyengeségeinket, hogy azt is átjárhassa
az Ő kegyelme? Hűségesek vagyunk a külső-belső csendnek a megteremtésében? Túl tudunk lépni a rutinon?
Úgy élünk, ahogy imádkozunk? Keressük például azokat
a helyzeteket, amikor olyasvalakivel tehetünk jót, aki azt
nem tudja meghálálni? Törekszünk szeretni azokat is, akiket nem könnyű? Az egót, a gőgöt, a bírálatot választjuk,
ami szétválaszt, vagy a szeretetet, amely egyesít és összetart? Alárendeltség vagy egység, közösség fűz minket Istenhez? Otthon vagyunk Nála? A szomorúság, csüggedés,

vagy az igazság és a remény útján járunk?
Az Istenkapcsolat soha nem lehet öncélú dolog. Valódi
kapcsolatról talán csak ott beszélhetünk, ahol ez valódi
alázatossággal – nem önmagunk lealacsonyításával, hanem az önmagunkból való kilépéssel, a másokért való
élettel – párosul. Isten nagyon bízik bennünk, és egy nagy
kalandra, kiteljesedésre hív, arra, hogy a másikban fedezzük fel önmagunkat, hogy fedezzük fel, és bontakoztassuk ki adottságainkat, hogy életet adjunk másoknak, hogy
legmélyebb vágyainkon keresztül vigyük el mindenkihez
az Ő jelenlétét, örömét, erejét és békéjét – csapatmunkában Vele.
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Pintér Álmos

Lőw Gergely

Kari hitélet
Az első év hamar eltelt itt a Hittudományi Karon, hogy végül
kiszakadjak a vizsgaidőszak soha véget nem érő monotonitásából, bele a nyárba. Azért egyvalamit mindenképp magammal vihettem. Valamit, ami a szorgalmi időszak forgatagában egy bizonyos stabilitást jelentett, de emellett egy kis
frissességgel is megajándékozta a mindennapokat. Olyan kis
oázist találtam itt, amit más egyetemen nem (és nem, nem
az Insula Beatorumra gondolok). Hogy mi ez? A közös ima.
A teljesség igénye nélkül szóljon erről ez a cikk.
Szeptemberben először az Úrangyalával találkoztam, a déli
harangszóra kirajzó hallgatók és tanárok közös imájával.
Úgy emlékszem volt abban valami,
ami akkor megfogott. Bevallom az
az ősz is ráment, mire a dallamát
is sikerült elsajátítani, de megérte.
Olyan kicsi ez az imádság. De Lelke van. És szerintem ez a csodálatos
benne. Ugyanaz a Szentlélek, aki
összeköt bennünket egymással és
bekapcsol a Szentháromság szeretetközösségébe. Mert Vele és Általa
tudunk imádkozni, Vele dicsérjük
Máriát és Vele, Általa Jézust. Megvilágosít bennünket a Bölcsesség,
Tudomány és Állhatatosság Lelke,
aki „tartja bennünk a lelket” a vizsgaidőszak kínjai és belső vívódásai közepette, Ő az a Lélek,
aki teljesen betöltötte a Szűzanyát, akitől Jézus csodálatosan
megfogant, aki értem a keresztre ment és meghalt. Csak néhány perc naponta, de el sem tudjuk képzelni, hogy mekkora hatása van az Egyetem életére a mindennapi Úrangyala.
Tízórai. A kápolna homálya, a szokott arcok huncut ös�szemosolygása. Aki jár, tudja. Mégis, mennyi erőt adott!
Gyakran azt gondolom, hogy a mi imáink éltetik az egyetemet. Hogy mi módon, azt nem tudom. De hálás vagyok,
hogy egy kicsit Mária keze alá dolgozhatunk, Ő az, aki
rózsáival készíti az utat Fiának, aki megjelenik majd teljes
dicsőségében. De szép lesz! Addig pedig tíz óra öt perckor
lent a kápolnában.
Volt szentségimádás is. Az egyik majdnem elmaradt – se
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Dízelmotorba benzint?
diakónus, se kulcs, csak a hit és a remény, hogy ezt Jézus
előbb akarta… azért elkezdtük a dicsőítést, lett diakónus,
lett kulcs, és kinyílt a Tabernákulum is. Kell ennél nagyobb
megerősítés? Azt hiszem, hogy idén még többet és még
gyakrabban vágyik Jézus adni önmagából. Kinyitjuk neki az
ajtót, ha betérne hozzánk?
Gombóc Artúr jut eszembe. Csendes mise, latin mise, orgonás mise, görög mise (akarom mondani Szent Liturgia),
gitáros mise, DB mise, gregorián mise… Bőséges gazdagsággal el voltunk látva. Minden, de minden elhomályosul
ehhez képest. Ahogy Jézus dicsőségesen megjelenik abban
a pici, fehérre meszelt kápolnában. Bár ebből alig érzékelünk valamit. Mit számít? De itt van. És velünk van. Mert
értünk van itt. Mint ahogy a takarító nénik is, akiknek ezúttal is szeretném megköszönni rendületlen jelenlétüket.
Isten tartsa meg őket!
Mit lehet írni a lelki napokról? Csak egy képet hozok ide,
az adventiből, ahogy a besötétedett egyetem csigalépcsőjén felvezetnek a kis teamécsesek, önmagukban kevesek
lennének a nagy feladathoz, de együtt egy melegen pislogó
lángocskafüzért alkotva felvezetnek a lelki ösvényen, fel
egyik lépcsőről a másikra, fel a terembe, ahol a következő
állomás vár ránk.
Elsősként elsőként alig értettem, miről szólnak a gyertyagyújtások, ez az egész kari készülődés az adventben, de
szép lassan kezdett valami összeállni a felsőbb évesek láttán,
ahogy titkos fontosságot tulajdonítottak ennek az apró, de
mégis meghitt készületnek. És szépen lassan, ahogy a fény is
növekedett, mi is meggyújtottuk a magunkét, valami – vagy
valaki közel jött a karácsonyból.
Én hiszek abban, hogy a Szentlélek nagy dolgokra készül
itt Európában, Magyarországon, Budapesten, annak szívében, a mi Hittudományi Karunkon is. Tartsunk ki abban örömmel, amiért itt vagyunk és mondjunk igent arra,
amire indítani fog, hogy betölthessük a velünk kapcsolatos
álmait. Éltessük továbbra is hagyományainkat, kapcsolódjunk be teljes szívünkkel, hogy felfedezhessük azok értékeit. Újuljunk meg Benne napról napra, hogy így váljon a
Kar egyre élőbb tagjává Jézus Krisztus titokzatos testének,
az Egyháznak.

Senki nem tölt önszántából dízelmotorba benzint, sem
pedig fordítva, mert a motor tönkremegy, az üzemanyag
pedig el lesz pocsékolva.
Bevallom őszintén, hogy egészen sokáig egyáltalán nem
értettem, miért beszél Jézus az evangéliumban borokról és
tömlőkről (vö. Lk 5,37-38). Talán ismerős az az érzés, amikor Jézus megvilágít valamit egy példabeszéddel, azonban
utána az ember nem hogy jobban megértené az előtte elhangzottakat, inkább egészen zavarba jön, mert most már
annyira sem érti, hogy miről van szó, mint előtte. Többek
között ilyenkor tudnak nagy segítségünkre lenni a szentek.
Szent Jeromosnál olvastam egy gondolatot, ami számomra
egészen új megvilágításba helyezte a dolgokat. Joel próféta felszólítását: „A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat” (Jo 2,13a) Jeromos így egészíti ki: „… én is arra
buzdítalak benneteket, hogy ti is szaggassátok meg, de ne a
ruhátokat, hanem azt a bűnökkel teli szíveteket, amelyet ha
meg nem szaggatnak, szétreped magától, mint a régi tömlő”.
Szent Jeromos tehát, aki a Bibliának nagy tanulmányozója
volt, azt mondja, hogy a tömlő a szívünket jelképezheti. Az
új bor pedig nagyon sok mindennek lehet a megfelelője,
a kegyelemnek, az egészséges szeretetnek, az alázatnak, a
belső magabiztosságnak… és folytathatnánk a sort, mindenesetre valami olyannak, ami Istentől jön, amit igazán
csak Istentől kaphatunk ajándékba. Ha nem készítjük elő a
szívünket, akkor nem tudjuk befogadni Isten ajándékát. Az
új bor szétfeszíti a régi tömlőt, illetve a benzin tönkreteszi
a diesel motort.
Vegyük például a belső magabiztosságot. Ha arra vágyunk,
hogy helyén legyen az önértékelésünk, ha arra vágyunk,
hogy ne mások megjegyzéseitől függjön a hangulatunk és
a jóérzésünk, ez egy nagyon helyénvaló kívánság, de nem
tud beteljesülni, ha előbb meg nem újul a szívünk. Először
új szívet kell kérnünk. Először azt kell kérnünk Jézustól,
hogy készítse elő a mi szívünket, tágítsa ki, tegye erősebbé,
mert a belső magabiztosság új bora csak egy új szívben fér
meg, a régit szétfeszítené. Jézus szívesen megadná nekünk
a belső magabiztosságot akár azonnal. Mi nem vagyunk
készek a befogadására. Alakulnunk kell hozzá.
Ahhoz pedig, hogy alakulhassunk, többek között két do-

logra van szükség: őszinte kérésre és éber figyelemre.
Őszintén kell, hogy kérjük az új szívet Jézustól. Ne úgy kérjük, mintha az járna nekünk. Ez nem egy felszólító kérés,
ez egy könyörgő kérés. Azért kérünk valamit a Mestertől,
mert felismertük, hogy nélküle semmit sem tehetünk (vö.
Jn 15,5), és teljesen rászorulunk, mert nincs más, akihez

fordulhatnánk. Nem jár nekünk az új szív, de szükségünk
van rá. Enélkül nem kaphatjuk meg azt, amire vágyunk.
Mástól, mint Jézustól pedig nem kérhetjük. Ő mindig
meghallgatja a mi kéréseinket. Az hogy őszintén kérünk,
megintcsak nem őt befolyásolja, hanem minket. Más lesz
tőle a lelkületünk, a befogadókészségünk.
Ha így, őszíntén kérünk, figyeljük is éberen, hogyan válaszol a Mester. Hogyan akarja megadni nekünk az új szívet, milyen módon akar alakítani minket. Érdemes például
esténként, vagy amikor van egy nyugodt néhány percünk,
egy rövid csöndben átgondolni, hogy milyen üzenetet hordoznak számunkra a napunk történései. Merre vezet minket ezek által Jézus?
Ha őszíntén kérjük az új szívet és éberen figyeljük az életünk eseményeit, bizonyos, hogy megtaláljuk az utat ahhoz, hogy Jézus szándéka szerint tudjunk alakulni. S ha a
Mester szándéka szerint alakulunk, akkor a szívünk fokozatosan előkészül, új szívet kapunk. És az ajándék? Ha előkészítettük a szívünket, tulajdonképpen már meg is kaptuk
az ajándékot, amire vágytunk. Mert alkalmassá váltunk a
befogadására. A benzin benzinmotorba került. Kérjük tehát az új szívet Jézustól, a mi Mesterünktől. „Az új bor új
tömlőbe való: akkor mindkettő megmarad” (Lk 5,38).
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Csuja Gergely

Templomosok

Avagy, mit mond Dan Jones könyve
és az HBO sorozata Isten szent harcosairól?
I. rész
Knightfall) című sorozatnak a jóvoltából. Mindkét alkotás
véleményem szerint egy-két apróságtól eltekintve jól megszerkesztett, és hitelesen tárja elénk Isten szent harcosainak életét, bűneit, sikereit és végül bukását. Most a kedves
olvasóval együtt egy kis utazást kívánok tenni, amelynek
során ezt a két művet veszem górcső alá, hangot adva a
saját véleményemnek is. Tekintetbe véve a téma nagyságát,
két részletben közlöm írásomat. A cikk II. része az Effata következő számában lesz elérhető – ha a Jóisten is éltet
bennünket – amelyben a könyv második feléből, és a sorozatból fogok egy kis ízelítőt adni a kedves olvasóknak.

A történelem során mindig is kedvelt témája volt a történetíróknak, illetve a regények szerzőinek a templomos
rend katonáinak vitézsége, elszántsága, és a renddel kapcsolatba hozott misztikus legendák, titkok története, amelyekkel a templomosok valós históriáját tarkították, amely
a valóságban a szervezet feloszlatásával végül drámai véget
ért. Napjainkban ismét felkapottá vált a téma, egy Dan
Jones tollából újonnan megjelent történelmi könyvnek (A
templomosok; Isten szent harcosainak a felemelkedése és bukása), és egy az HBO által leadott Templomosok (angolul:

8

A könyv
Dan Jones: A templomosok
Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása
I. és II. fejezet
Őszintén szólva, már a könyv külsejét tekintve is az a megérzésem támadt, hogy egy remekműről van szó, amely egy
fergeteges, izgalmas kalandot tartogat a számomra. Már a
puszta kézbevétele is harcias izgalommal töltött el, hiszen
nagyszerűen eltalálták a borító látványát: az az érzése az
embernek, mintha egy keresztes lovag harcokban összekarcolt, megkopott pajzsát tartaná a kezében, amihez már
csak egy vért, egy jól megélezett kard, meg egy jó erőben
lévő paripa kellene. De nem ragadtam le a felszínen, hanem belelapoztam a bőséges szöveggel teleírt lapokba, és
lassanként elkezdett kibontakozni előttem a templomosok rendjének gazdag története.
Elsőként had szóljak egy pár szót a könyv felépítéséről és
tudományos igényességéről, illetve egy kicsit a stílusáról.
Az író, Dan Jones, történész, televíziós műsorvezető és
díjnyertes újságíró, tehát egyik szakterülete a történelem.
Már ha csak a könyve bibliográfiáját vagy a lábjegyzeteket átpörgetjük egy kicsit, láthatjuk, hogy milyen precíz
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munkáról van szó, amely valóban egy hozzáértő történész
műve, amit a gazdag forrásanyag is alátámaszt, hiszen ha
összeszámoljuk az elsődleges, majd a másodlagos forrásokat, és még hozzászámoljuk a cikkeket és a tanulmányokat
is, bizony láthatjuk, hogy több száz történetíró munkáját
vette segítségül ezen kötet megírásához. Az egész könyvet
négy nagy fejezetre osztotta, olyan történelmi fázisokra,
amelyek az adott korban általánosan meghatározták a
templomos rend életét: Zarándokok, Katonák, Bankárok,
és végül Eretnekek. Könyvét végül egy Szent Grálról szóló
epilógussal zárja, amelyben levonja a végső következtetéseket a renddel kapcsolatban. A könyv része még egy
függelék is, amelyben felsorolja a fontosabb szereplőket.
A könyv közepén található egy kis galéria, amely színesebbé teszi az utazást a középkor egyik leghíresebb lovagrendjének a világába, illetve különböző témájú térképek
segítik a könnyebb eligazodást Szentföldön és Európában.
Persze emellett a sok tudományosság mellett azért érzelmileg is meg tudja ragadni az olvasót a könyv, hiszen van
benne dráma, van benne kaland, és olykor egy csöppnyi
humorral is megfűszerezi Jones a lapokat. Oroszlánszívű
Richárdról például egy komikus jelenetet csempészett a
szövegbe: „Mind Richárd, mind Fülöp Ágost megbetegedett
(valószínűleg skorbutban), amelynek következtében hajuk
és körmük kihullott, ám Richárdot a betegség sem törte
meg, és továbbra is megkövetelte, hogy egy saroglyán mindennap kivigyék a sátrából, hogy íjpuskájával lődözhessen
a falakon cirkáló védőkre.”1 Szintén Richárdról írja egy helyen: „A muszlim anyák még halála után ötven évvel is azzal fenyegették rakoncátlan gyermekeiket, hogy: ’Hallgass!
Vagy mindjárt eljön érted Angliai Richárd király!”2 Arra a
kérdésre pedig, hogy miért pont a templomos lovagrend
vált ilyen híressé a többi rend közül a következő választ
adja: „A templomosok már fönnállásuk idején is sokkal
jobban vonzották a regények szerzőinek érdeklődését, mint
az ispotályosok vagy a Német Lovagrend. A templomosok
vetélytársai a harcmezőn és a rendházban betöltött valós
szerepükben jóval túlélték őket, viszont az emberek képzeletében, a köztudatban semmilyen nyomot nem hagytak
maguk után. Akár a középkorban, akár manapság nézzük,
sem a Német Lovagrend, sem a Livóniai Kardtestvérek

1 Jones, D., A templomosok; Isten szent harcosainak
felemelkedése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 208.
2 Uo. 215.

nem jutottak túl sok szerephez az epikus költészetben (és
még kevésbé a hollywoodi filmekben). Egyedül a templomosok emelkedtek el a valóság szilárd talajáról, föl egészen
a mitológia szférájáig, és így állandó helyet kaptak a népi
hiedelemben.”3 Egy másik helyen ezt írja: „(…)bárki, aki
csak egy kicsit is érdeklődött a Szentföld iránt, egészen bizonyosan hallott a templomosok hőstetteiről. Háborúztak
Szaladinnal, kiemelkedő szerepet játszottak Oroszlánszívű
Richárd keresztes hadjáratában, több tucat szentföldi vár
védelmét látták el, részt vettek a reconquistában, Európa
legtöbb királyi udvarában jelen voltak, birtokaik, uradalmaik behálózták szinte az egész keresztény világot, és nagy
hatalmú ellenségeket is szereztek maguknak. Nem kellett
tehát sok hozzá, hogy irodalmi alakokká váljanak.”4
Ezután pedig most induljon a történelmi utazás, amely
során mind az első két fejezetből igyekszek egy kis kedvcsináló ízelítőt adni.
Zarándokok: Az iszlám vallás megalapítása óta (Kr.u. 630
körül) a keresztény és muszlim erők a következő évszázadokban csaknem folyamatosan egymásnak feszültek,
és egy-két szituáció kivételével mindig fegyveres konfliktusba torkollott a két vallás találkozása. Eleinte a legtöbb
harcot a Keleti Egyháznak kellett vívnia az új ellenféllel,
de agresszív terjeszkedésének köszönhetően Mohamed
követői hamarosan az európai birodalmak ajtóin is bekopogtattak, sőt már Franciaországot fosztogatták, és
csak Martell Károly francia majordomus tudott megálljt
parancsolni nekik a poitiers-i csatában (732. október
10.). És most nagyot ugrunk az időben, olyannyira, hogy
1078-at írunk, amikor is a szeldzsuk törökök oly mértékben megerősödtek a keleti térségben, hogy ebben az
évben megszállták Jeruzsálemet. Ebben az időben rohamosan romlott a keresztény zarándokok biztonsága, és
végül a törökök ellehetetlenítették a szent zarándokhelyek
megközelítését, amely viszont nagy jelentőséggel bírt az
Egyház és hívei számára. A keresztény társadalomban
egyre inkább megfogalmazódott egy katonai beavatkozás
igénye, amelyről II. Orbán pápa gondoskodott, amikor is
meghirdette 1096-ban az első keresztes hadjáratot. Amiens-i Remete Péter vezetésével indult el a közel százezres
tömeg, amelyhez aztán később angol, német és francia
fegyveres erők is csatlakoztak Bouillon Gottfried lotha-

3 Uo. 404.
4 Uo. 402.
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ringiai herceg, és a francia Toulouse-i Rajmund vezetésével. Ezután sorra következtek a keresztesek sikeres hadivállalkozásai, amelynek egyik legfontosabb pontja a Szent
Város, Jeruzsálem elfoglalása volt: „Jeruzsálem 1099. július
15-én – egy nagyszerű és vakmerő haditett eredményeképpen – elesett, amit rablás, fosztogatás, meg a város zsidó és
muszlim lakosainak szégyenteljes és gyalázatos fölkoncolása követett: lefejezett holttesteik halmokban álltak az utcákon, sokuk fölhasított gyomorral, mert a keresztény hódítók
így szedték ki áldozataikból azokat az aranyérméket, amelyeket lenyelve próbáltak megmenteni a fosztogató marta-

lócok elől. (…) A keresztesek sorra foglalták el a fontosabb
északi városokat, Edesszát, és Antiókhiát, a kisebbek közül
Alexandrettát, Betlehemet, Haifát, Tiberiast és a stratégiai
szempontból igen fontos kikötővárost, Jaffát.”5 Láthatjuk,
hogy a sikerek mellett már az első hadjárat idején követtek el a keresztények olyan gaztetteket, amelyek túllőttek
a kitűzött célon, és inkább értelmetlen öldöklések voltak,
nem pedig hőstettek. Azonban később látni fogjuk, hogy
ez a céltalan vérengzés sajnos mindkét oldalon előfordult
a szentföldi háborúskodások alatt, amely sokszor a vakbuzgó vagy gátlástalan hadvezérek bosszúvágyának volt
fájdalmas következménye.
Az I. keresztes hadjárat során tehát sikeresen meghódították a keresztény hadak a Szentföldet. Ezután ismét
megindult a tömeges zarándoklás Krisztus szülőföldjére,
amely vállalkozás viszont továbbra sem volt egy életbiztosítás. Aki rávette magát erre a több száz kilóméteres
5 Uo. 21.
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„túrára”, annak számolnia kellett vízi úton a kalózok fenyegetésével, a viharok tombolásával, szárazföldi úton
pedig a rablók, útonállók, a Szentföld közelében pedig a
portyázó szeldzsuk törökök rajtaütéseivel. Tehát, aki úgy
döntött, hogy elzarándokol a Szent Városba, az bizony
az életét tette kockára. Seawulf, egy korabeli zarándok
is beszámol lenyűgöző élményei mellett ezekről a veszélyekről, amelyek leírásából láthatjuk, hogy „a Jeruzsálemi
Királyság olyan tartomány volt, ahol az elragadtatás meg a
rettenet kéz a kézben járt, és mindkettőt akár egyetlen nap
leforgása alatt is meg lehetett tapasztalni”6. Dan Jones itt
más írókat is megemlít, akik hasonló tapasztalatokról számolnak be írásaikban: „Seawulf csupán egy volt a sok ezer
zarándok közül, aki az első keresztes hadjáratot követően
a Szentföldre utaztak. Szinte az egész keresztény világból
jöttek: az első évtizedeit élő, még fiatal és sebezhető jeruzsálemi keresztény királyságról szóló beszámolók Portugáliából, Flandriából, Németországból, Oroszországból, sőt még
Izlandból érkező zarándokok tollából is fönnmaradtak.
Mivel a Szentföld valójában háborús övezetnek számított,
sokan félelmetes helynek találták. A krónikaíró Chartres-i
Foucher 1101-ben följegyezte, hogy a Jeruzsálembe látogató
zarándokok »félelemtől eltelve jöttek … az ellenséges kalózok között, elhajózva a szaracénok kikötői mellett, követve az Úr által mutatott utat«. A Dániel Hégumenoszként
ismert orosz író körülbelül 1106 és 1108 között utazott el
Kijevből a zarándoklatra. Ő is beszámolt a Jaffa és Jeruzsálem közötti, borzalmakban bővelkedő útról, ahol »szaracénok vetik rá magukat az utazókra, és felkoncolják őket«, és
a rengeteg, »pogányok által lerombolt« szent hely miatt is
sajnálkozott.”7 A zarándokok tudatosan vállalták ezeket a
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azt Bernát pátriárka tette Antiókhiában. Több hónap elteltével, a Jeruzsálemi Királyság egyházi és világi vezetői
részvételével tartott nagyszabású gyűlésen első ízben intézményesítették a fölfegyverzett egyházi személyek fogalmát.”8
Ezt az intézményesítést a nábluszi tanácskozáson valósították meg, amely megalapozta a Templomos Rend létét
is. Payens-i Hugó, az alapító, és egyúttal az első templomos nagymester ezen időben egy maroknyi lovaggal ös�szefogott, és közösen megfogadták, hogy szerzetesi életet
élnek és a szent helyek védelmére szentelik az életüket.
A Szent Sír közelében éltek közösen, de egyelőre nem
hivatalos szervezetként. A rend csak azután vált elfogadottá, amikor hivatalosan megbízták őket a zarándokok
és a város védelmével, és Salamon templomában kaptak
szálláslehetőséget II. Balduin király jóvoltából. Az egyik
történetíró, és érsek, Türoszi Vilmos így ír róluk: „mivel
(…) az Úr szomszédságában, a király palotájában élnek,
ezért úgy nevezik őket, hogy a Templom lovagságának testvérei.”9 Eleinte szegényes, szerény körülmények között

nehézségeket és veszélyeket, de egy idő után egyértelművé
vált, hogy a védtelen utazóknak védelemre van szüksége,
és itt jött el a templomosok ideje.
1119-ben alapították a Templomos Lovagrendet Jeruzsálemben, amit hivatalosan csak 1120-ban fogadtak el. Egy
olyan időszakban történt mindez, amikor a létszámhiány
miatt egyre több egyházi személy ragadott kardot: „És valóban: tekintettel a fegyveres erőknél az 1120-as években a
keresztes államokban tapasztalható létszámhiányra, el kellett fogadni, hogy – ha a szükség úgy kívánja – papok is
fegyvert ragadhassanak a dorgálás veszélye nélkül, amint

éltek, de az idő előrehaladtával felismerték, hogy, ha hatékonyabban akarják mind a zarándokokat, mind a szent
helyeket védelmezni, akkor több emberre, több pénzre
lesz szükségük, ezért aztán végül elhatározták, hogy a
pápánál keresnek támogatást. Ám ehhez
kellett II. Balduin király segítsége, aki levelet írt Clairvaux-i Bernátnak – akit később
szentté avattak – hogy járjon közben a
pápánál és magasabb pozícióban lévő embereknél a rend ügyében. Ennek hatására
Troyes-ban 1129-ben zsinat ült össze, ahol
szabályzatot alkottak a templomosoknak,
amely a ciszterci regulához volt hasonló,
és részletes szabályokat írt elő az élet minden területére a rend lovagjainak. Emellett
Szent Bernát is írt egy művet, A Templom
Lovagjainak ajánlott könyv az új lovagság
dicséretéről címmel, amelyet egyenesen az
első mesternek, Payens-i Hugónak címzett. „Az eszme –
miszerint a templomosok a lovagság új formáját testesítik
meg, amely nem a gyöngéket tartja rettegésben, hanem a
gonosz megsemmisítésére kötelezi el magát – egy volt azok
közül, amelyeket Clairvaux-i Bernát fogalmazott meg a

6 Uo. 26.
7 Uo. 25.

8 Uo. 34.
9 Uo. 39.

troyes-i zsinat idején, és amelyet a következő évek során
még részletesen ki fog fejteni. A szabályzat magán viselte
személyes hitének jellemző bélyegét, miszerint a lovagságot
új életre lehet és kell is kelteni, kereszténnyé lehet tenni, meg
lehet szabadítani földi hívságától, és olyan életpályává lehet
emelni, amelyet a méltóság, a kötelesség, valamint az isteni elhivatottság fénye ragyog be.”10 A következő nagy lépcsőfok az volt a rend életében, amikor II. Ince pápa 1139.
március 29-én Omne Datum Optimum kezdettel bullát
bocsátott ki, amellyel megerősítette a rendet előjogaiban,
és hivatalosan is pápai áldását adta rá, elismerte jogos helyüket az Anyaszentegyház rendszerében, és számos kiváltságban részesítette őket: „Az Omne Datum Optimum
egy sor rendkívüli privilégiumot biztosított a templomosoknak. A pápa méltatta azokat, akik csatlakoztak a rendhez,
hogy ’a harag gyermekeiből’ olyan igaz szóra hallgató férfiakká változzanak, akik fölhagytak a világi hívságokkal és
lemondtak személyes javaikról. Ezután megerősítette azon
jogukban, hogy ’mindenkor viselhessék mellkasukon az életet adó keresztet’ – azon jelképet, amely a rend tagjainak
fehér köpenyét díszítve oly nevezetessé vált. (…) A bulla
a templomosokat ’végig az elkövetkező időkre a Szentszék
védelme és gyámsága alá helyezte’. Craoni Róbert és utó-

dai a pápán kívül senkinek sem tartoznak felelősséggel: az
egész keresztény világban minden félreértést kizáróan teljes függetlenséget és mentességet élveztek a királyok, bárók,
és püspökök hatalma alól, és a szokásaikba való, ’bármely
egyházi vagy világi személy’ által történő beavatkozás határozottan tiltva volt. A Troyes-ban megszerkesztett regula
10 Uo. 49.
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érvényét megerősítették, és a templomosokat ’az egyetemes
keresztény Egyház védelmezőivé, valamint Krisztus ellenségeinek támadóivá’ nyilvánították, amely fölhatalmazás így
valójában minden tevékenységükre kiterjedt.”11
Az elkövetkezendő időkben a rend rengeteg adományt és
támogatást kapott – mind nemesi, tehetősebb, mind szerényebb anyagi helyzetben lévő emberektől –, és hírnevük
egyre inkább terjedt az egész keresztény világban. Nemes
életcéluk is egyre több ember fülébe jutott így el, amely
további adományozásra, támogatásra sarkallta az embe-

reket: „1133-1134-ben Lauretta, az északi Pireneusokban,
Carcassone és Narbonne között fekvő douzens-beli asszony
földbirtokot, feudális jogokat és bérlői munkáját ajánlotta
föl a templáriusoknak, ’akik vitézül védik a hitet a fenyegető
szaracénok ellen, mert ők minduntalan Isten törvényének
és az azt szolgáló hívők megsemmisítésén munkálkodnak’.”12 És hamarosan el is jött az idő, amikor bizonyítani
kellett vitézségüket, hiszen elközelgett a következő, II. keresztes hadjárat, ahol nagymértékben számítottak a rend
szolgálataira.
Katonák: Ebben a fejezetben leginkább a templomosok
1144 és 1187 között véghezvitt hadivállalkozásairól van
szó, olykor egy kis kitekintést nyújtva a rend európai
helyzetére, illetve betekintést nyújtva a Szeldzsuk Birodalom belpolitikai ügyeibe. Úgy vélem, hogy a legjobb,
ha az ember ezeket az alfejezeteket maga olvassa át, és
11 Uo. 63.
12 Uo. 66. (A könyvben ’megsemmisítésén’ kifejezés szerepel,
amely nagy valószínűséggel elírás, hiszen eléggé ellentmondásos
lenne a szövegkörnyezetben. Valószínűleg a helyes kifejezés a
’megsegítésén’.)
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személyesen vonja le a megfelelő következtetéseket belőlük, illetve személyesen éli át a megelevenedő jeleneteket, hiszen olyan gazdagon, és érdekesen értekezik Dan
Jones ezekről az eseményekről – mint például a VII. Lajos
francia király, és III. Konrád német király vezette II. keresztes hadjáratról –, hogy kár lenne egy egyszerű összefoglalással megcsonkítani ezeket a lenyűgöző leírásokat,
mellékesen tekintetbe véve azt a tényt is, hogy a fejezet
elején lévő történések talán nem mindenki számára ismeretesek ilyen részleteiben. Így hát a kíváncsiságot felkeltve
minden érdeklődőt bátorítok egy kis elmélyedésre ezen oldalak kalandjaiban. Én itt
inkább pár érdekességet említenék meg,
illetve a fejezet végén lévő hadi katasztrófa
leírására szorítkoznék, amely eseményt jól
ismerünk a Mennyei Királyság című, Ridley
Scott által rendezett, 2005-ben megjelent
filmből, amely viszonylag történelemhűen,
ámbár kicsit színezettebb formában mutatja be nekünk Jeruzsálem elestét, egy kicsit
átírva a történelmi eseményeket, karaktereket. Akinek esetleg már most felkeltettem az érdeklődését, és úgy gondolja, hogy
kézbe fogja egyszer venni ezt a könyvet,
annak az olvasáshoz – főleg ehhez a fejezethez – ajánlok
egy kis háttérzenét, amellyel még autentikusabbá tehetjük
a szentföldi utazást: Kingdom of Heaven OST, Stronghold
Crusader OST.
Az egyik nagy érdekesség, amely kiderül ezekből az alfejezetekből, hogy valóban létezett ebben az időben egy
aszaszin nevezetű szervezet, amelyet a legtöbben talán az
Assassin’s Creed című játékból ismerhetnek. Dan Jones a
következő információkat osztja meg velünk róluk: „Odo
mesteri hivatalának első válságában szerepet játszott egy
aszaszinnak nevezett kisebb titokzatos síita szekta, amelynek tagjai a nyíltszíni gyilkosság látványos műfajában tűntették ki magukat. Központjukat a perzsiai Alamút várában
rendezték be, ám az 1130-as évektől kezdve kisebb területeket Szíriában is birtokba vettek, a Tripoliszi Grófság és az
Antiókhiai Fejedelemség között húzódó Noszairi-hegységben pedig jó néhány erődöt is elfoglaltak.”13 A fent nevezett
játékban az aszaszinok legfőbb ellenségei az „ádáz” templomosok, azonban „a valóságban az aszaszinok sokkal
13 Uo. 146.
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nagyobb érdeklődést tanúsítottak a többi muszlim vezető
iránt, ezért is kereste velük Amalrik (szerző megjegyzése: a
Jeruzsálemi Királyság hetedik királya) a békés megegyezést
a közös szíriai és egyiptomi szunnita ellenséggel szemben”14.
A XII. század vége felé a Jeruzsálemi Királyság egyre instabilabb alapokon állt: „A Jeruzsálemi Királyság helyzetét
meggyöngítette Amalrik király 1174-ben bekövetkezett hirtelen halála, amelyet a Bánjász ostromakor elkapott vérhas
okozott. A megrázkódtatást nagyban súlyosbította az utódlás körül kialakult helyzet: fia, a tizenhárom esztendős IV.
Balduin leprában szenvedett – e borzalmas, pusztító betegség gyermekkorában végtagzsibbadással kezdődött, majd
egyre súlyosabb fájdalommal, arcának hátborzongató eltorzulásával, vaksággal, valamint hosszú időszakokon át tartó
teljes tehetetlenséggel járt.”15 A lepra, más néven az akkori
kifejezéssel bélpoklosság, eléggé elterjedt volt akkoriban
a latin királyságban. Oly mértékben terjedt ez a gyógyíthatatlan betegség, hogy „a Jeruzsálem falain kívül fekvő
leprakórházat az 1140-es években Szent Lázár Lovagrenddé alakították”16, amelynek tagjai a templomosokhoz és
az ispotályosokhoz hasonlóan szintén hadra fogható erőt
képeztek, amellett, hogy ők maguk is szenvedtek a halálos kórtól. De nem csak egy súlyos betegségtől elgyengült,
uralkodásra alig képes király volt a problémák forrása. A
muszlim világban egy új, karizmatikus, határozott vezető
került a birodalom élére, akinek uralkodása és hódításai
során neve nagy körben ismerté és egyben rettegetté vált:
„Az iszlám újjáéledő erői élére hónapokon belül egy Núr
ad-Dínnél is veszélyesebb, Sírkúhnál körmönfontabb és
Zanginál vérengzőbb vezér került. Ez az ember a frankoknak általában, a templomosoknak pedig különösen sok bajt
fog majd okozni, többet, mint amit a hét évtizedes megszállás alatt bármikor el kellett szenvedniük. (…) Úgy hívták,
hogy Szaladin.”17 Ez a Szaladin, miután népes seregével, és
fifikás stratégiájával előretörve elfoglalt számos várost és
erődöt, 1179. augusztus 30-án hosszú ostrom után birtokba vette a Jákob gázlójánál épített erődítményt, amely „a
király és a Templomos Lovagrend közös vállalkozása volt”18,
így szabaddá vált számára az út Jeruzsálem felé, amelynek
elfoglalásától már csak egy nagy megsemmisítő ütközet
14
15
16
17
18

Uo. 147.
Uo. 150.
Uo. 150.
Uo. 142.
Uo. 156.

választotta el: a hattíni csata. Erre azonban csak évekkel
később került sor 1187. július 3-án. Az addig eltelt évek
alatt a bizonytalan alapokon álló Jeruzsálemi Királyság
csak tovább gyengült. IV. Balduin elhatalmasodó betegsége miatt egyre inkább alkalmatlanná vált az uralkodásra, és mivel nem lehetett saját utóda, ezért Szibilla húgának – akit Lusignani Guido vett feleségül – kisgyermekét
nevezte meg a trón örököséül. „Így hát 1183. november
20-án a gyermeket egy Türoszi Vilmos által megörökített,
kissé nevetséges jelenet során a Szent Sír-templomban társkirállyá koronáztak. A Szentföld bárói hűséget esküdtek
az ötéves V. Balduinnak, ám – amint Vilmos megjegyezte
– közülük sokan nehezményezték, hogy noha a királyság
élén immáron két uralkodó is állt, a helyzet nem oldódott
meg, ’mivel a feladat ellátására mindkettő alkalmatlannak
bizonyult, egyikük a betegsége, másikuk éretlen kora miatt,
így a koronázás teljesen fölösleges volt’.”19 Így hát a következő „uralkodónak” a beiktatása nem javított a politikai
helyzeten, „mi több, inkább elmélyítette a királyság két legnagyobb hatalmú nemese közötti feszültségeket. Az egyik
oldalon az ifjú uralkodó mostohaapja, Lusignani Guido,
a másikon Rajmund, Tripolisz grófja nézett farkasszemet
egymással (…).”20 Miután mind IV. Balduin, mind pedig
az őt trónon követő V. Balduin – aki nyolc éves korában
hunyt el – öröklétre szenderültek, hatalmi harc robbant ki
a legszentebb királyság trónjáért, amelyből végül Lusignani Guido és felesége, Szibilla kerültek ki győztesen. Az új
király tehát Guido lett, akinek hamarosan szembe kellett
néznie ádáz ellenségével, Szaladin szultánnal.
1187. június 27-én Szaladin átkelt a Jordánon, mintegy
harmincezer főből álló sereggel. A létszámot tekintve látszik, hogy a hadierő célja a teljes invázió volt, a latin királyság megdöntése. Miután Guido értesült Szaladin ezen
tervéről, ő sem volt rest – tekintve a hatalmas fenyegetést – megfelelő létszámú fegyverforgatót hadba állítani:
közel húszezer fős sereget sikerült összetoboroznia, akik
között ott fehérlett a több száz főből álló templomos „elit
alakulat” is. A Szent Kereszt ereklye szintén a keresztény
hadakkal tartott, amit a keresztesek minden nagyobb
csatára magukkal vittek, hogy „szükség esetén ezzel biztosítsák Krisztus védelmét”21. Szaladin eközben július 2-án

19 Uo. 167.
20 Uo. 168.
21 Uo. 179.
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megtámadta Tiberias városát, amellyel döntésre kényszerítette Guidot: vagy nem támadnak, de akkor sorsára
hagyják a várost, vagy támadásba lendülnek, de ezzel egy
nagyon kétes kimenetelű ütközetet kockáztatnak meg.
Végül Riderfordi Gérard, a heves természetű, sokszor
meggondolatlan templomos mester tanácsára csatába
bocsátkoztak, amelyről később bebizonyosodott, hogy
katasztrófális következményekkel járó döntés volt. Július
3-án reggel indultak el Tiberias felé a rekkenő hőségben,
és útjuk során nem sok vízlelőhellyel találkoztak, ugyanis

Szaladin már jó előre kiküldte embereit, hogy betemessék
az útvonal menti kutakat, így még jobban meggyengítve a
nagy melegtől már amúgy is kókadozó keresztény sereget.
Tovább rontott a helyzetükön, hogy a maguk mögött hagyott Turant a szultán unokaöccsei egy gyors manőverrel
elfoglalták, így elvágták a vízutánpótlást és a visszavonulás lehetőségét is aláásták. Ezáltal teljesen be lett kerítve
a jeruzsálemi had, akik az ellenség fenyegető kíséretével
vánszorogtak előre vesztőhelyük, a „Hattini szarvai”-ként
ismert, sziklás ikerhalmok felé, amely egy kialudt vulkánból létrejött természeti képződmény. Itt került sor a végső
ütközetre, amelyben a kimerült frank sereg végül teljesen
összeomlott. Szaladin maga így számolt be a csata kegyetlen borzalmairól: „A lándzsák hegyét a szívüknek szegezték. (…) Kardok ezrei a májukat célozták. (…) A lovak
patái porfelhőbe vonták őket; a tüzes nyilak záporesőként
hullottak rájuk, ordításuk összekeveredett a lovak szilaj
nyerítésével, miközben mellettük a szablyák fényes pengéje
villódzott.”22 A hadakozás végül a király fogságba kerülésével és a Szent Kereszt ereklye elrablásával ért véget. A
22 Uo. 184.
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muszlimok részéről a győzelem elsöprő volt, ami Szaladint nagy örömmel töltötte el: „’A szultán leszállva a lováról földre borult, hogy a mindenható istennek hálát adjon,
majd örömében elsírta magát.’”23 A latin királyságnak ez
az esemény viszont hatalmas csapás volt, és a kudarc miatt egyre inkább úgy érezték, hogy „az Úr magára hagyta
katonáit”24.
A következő nap estéjén egy a Mennyei Királyság című
filmből jól ismert jelenet játszódott le: „Július 4-én este
Guido királyt és Châtilloni Rajnaldot a szultán elé vitték,
aki uralkodói sátra pompás előterében ült. Szaladin vigasztalta
az eltikkadt, legyőzött és rémült
királyt, és egy kupa jeges juleppel (rózsavíz) kínálta meg, hogy
szomját oltsa. Ez az uralkodók
közötti szívélyesség és vendégszeretet megnyilvánulása volt,
amely az arab hagyományoknak
megfelelően egyben azt is jelezte,
hogy a király immár biztonságban tudhatja magát, hiszen Szaladin védelme alatt áll. Amikor
azonban Guido a kupát Rajnoldnak nyújtotta át, Szaladin
modort váltott, és tolmácsa segítségével az antiókhiai korábbi hercegének értésére adta, hogy őt nem kínálta meg,
így még ne higgye azt, hogy ő is oltalom alá került. A két
férfit ezután enni küldték a szállásukra, majd visszahozták
őket a szultán elé. A sátorban leültetett Guido arra kényszerült, hogy tanúja legyen a Rajnald és Szaladin között
lejátszódó jelenetnek. A szultán ugyanis korábban esküvel
fogadta meg, hogy bosszút áll rajta egy muszlim karaván
ellen intézette támadásért, meg az 1183-ban Hidzsázban
végrehajtott kalózakcióért.
Szaladin hosszú beszédben ostorozta, Antiókhia korábbi hercegét hitetlensége, szószegése és arcátlansága miatt,
majd becsmérelte és a szemére hányta vétségeit. Tudomására adta, hogy csak úgy mentheti meg az életét, ha áttér az
iszlám hitre – tisztában volt vele, hogy Rajnald vissza fogja
utasítani az ajánlatát. Amikor aztán a színjáték véget ért,
a szultán fölállt, és handzsárját kirántva a viharvert vén
harcos nyaka felé sújtott. A fejét akarta venni, ám fölindult-

23 Uo. 185.
24 Uo. 190.
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ságában elvétette, így az egyik karját vágta le vállból. Az
összeroskadt Rajnaldot a berohanó szolgák rángatták ki a
sátorból, hogy végezzenek vele. Szaladin tekintetét Guidóra
vetve megnyugtatta, hogy ő biztonságban érezheti magát.
A halálra rémült királyba azonban nem sikerült túl sok bizalmat öntenie.”25
A csatában részt vevő templomosokra hasonló sors várt,
mint Rajnaldra, de a szultán velük nem személyes sérelmek, hanem politikai és katonai megfontolások miatt
akart végleg végezni. Jutalmat ígért annak, aki egy ispotályos vagy egy templomos lovagot vitt a színe elé, és parancsba adta, hogy mindegyiküknek vágják le a fejét. Úgy
vágták le Isten hősiesen küzdő lovagjait, mint a juhokat:
„Szaladin katonái és emírjei fölsorakoztak a szultán mögött, hogy végignézzék a groteszk orgiát, amelynek során a
templomos és ispotályos testvéreknek egymás után a fejét
vették. A gyorsan és ügyesen lesújtó műkedvelőket tapssal
jutalmazták. (…) Mindeközben Szaladin mosollyal az arcán ült a trónján. Vigyora éles kontrasztban állt az életüket
lemészárolt birkaként bevégző keresztény testvérek csüggedt, komor tekintetével.”26

szolgasorba.”28 A szultán október 2-án vonult be ünnepélyesen Jeruzsálembe, amely Mohamed ’éjszakai utazásának’ évfordulója volt, „amikor a próféta Gábriel arkangyallal együtt a keresztények által Templom-hegynek nevezett
helyen álló Szikladómba érkezett. Szaladin azon nyomban
felküldte embereit az aranyos kupolához, hogy döntsék le
az oda kitűzött keresztet, majd – Terricus testvérnek egy
Angliába küldött levele szerint – két napon át vonszolták
végig a város körül, szertartásosan ütlegelve, hogy a város
minden lakója láthassa.”29 Szaladin azonban nem élvezhette békésen sokáig hatalmát a meghódított Szent Városban,
illetve a visszaszerzett Szentföldön, ugyanis 1191. júniusában egy új szereplő lépett színre a közel-keleti Trónok
Harcának színpadán. „E jövevény ’bölcs és hadakozásban
jártas volt, érkezése pedig megrémítette és elborzasztotta a
muszlimok szívét’ – írta Ibn Saddád. (…) Magas termetű,
arányos testalkatú és karizmatikus férfiú volt, feltűnést keltő arany-vörös hajjal, és a karja mintha csak a kardforgatásra termett volna. Ez a férfi Oroszlánszívű Richárd néven
vonult be a történelembe.”30

Miután a szultán kiélvezte a keresztesek hada fölött aratott győzelmét, szeptember 20-án „a Szent Város alá érkezett, hogy bevégezze, amit elkezdett”27. Jeruzsálem ekkorra már nem volt képes arra, hogy megvédje magát a
hatalmas túlerővel szemben: „A kevés számú kereskedőből,
valamint minden tizenhat évét betöltött, és a jobb védekezés miatt ösztönzésképpen lovaggá ütött fiatalból álló gyöngécske helyőrséget Ibelini Balian vezette, amely az ellenállás
embertelen feladatára teljes mértékben alkalmatlannak
bizonyult. Szaladin fölállította ostromgépeit, árkászai késlekedés nélkül munkához láttak, és kilenc borzalmas nap
elteltével (amely idő alatt a város asszonyai sírtak-ríttak,
és vezeklésül bűneikért leborotválták gyermekeik fejét) sikerült a falat áttörniük. Ibelini Balián békéért folyamodott,
és szeptember 30-án a város szabályosan megadta magát
azzal a feltétellel, hogy Jeruzsálem átvétele békésen, atrocitások nélkül fog végbemenni, a keresztény polgárok pedig
negyvennapos amnesztiában részesülnek, amelynek idején
megválthatják a szabadságukat, és így nem kerülnek rab-
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26 Uo. 187.
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Magyarics Dóra

ismerni és továbbadni európai-keresztény kultúrkörben
őseink hagyományait, azt a művészeti és kulturális alapot,
amit az emberiség kezdetétől fogva magában őriz és bontakoztat ki évszázados precizitással és méltósággal.
Szép az, ami érdek nélkül gyönyörködtet. A zenében, a
művészeti tevékenységben, egy méltósággal megült ünnepben ezt tapasztaljuk, a spontán tetszésünket váltja
ki, felemeli a lelkünket. Nem azért, mert hasznos vagy

ben szemlélni és átadni magunk neki. „Önátadás” alatt
valami kiszolgáltatott érzést értünk, vagy pedig „átadjuk
magunkat az élvezeteknek”. Így különös fontosságú, hogy
pedagógusként diákjainkat ne csak a tananyag adta gyönyörökben, a tudás és tudni vágyás magával ragadó érzésében részesítsük, hanem kiműveljük a szépérzéküket,
nyitottá tegyük őket az „érdek nélküli gyönyörködtetés”
befogadására. Keresztényként biztosan hihetünk benne,
hogy a szép kegyelemszerű tapasztalata magának az Istennek a megtapasztalása.
Felekezeti hovatartozástól és vallási meggyőződéstől
függetlenül kérdezem mégis: miért fontos foglalkozni az
egyházzenével és a liturgiával napjainkban? Mindenekelőtt a tradíciót említeném meg: Európában évezredes
hagyománya van a keresztény kultúrának. Krisztus élete
és kereszthalála után az apostolok térítőmunkája folytán
a kontinensen elterjedt a kereszténység, a IV. században
pedig az egész Római Birodalomban előbb elfogadott,
majd államvallás lett a kereszténység. Ettől kezdve az európai kultúrára és művészetre tett hatása megkérdőjelezhetetlen. Ebben a környezetben bontakozott ki az európai zenekultúra. A hét szabad művészet részeként (septem
artes liberales-musica) igazi tudománnyá nőtte ki magát
(ennek megvoltak az ókori előzményei). Bár a középkor
musicaról alkotott felfogása sokkal inkább matematikai
volt, az arányokra és nem a mai értelemben vett élvezetre
helyezte a hangsúlyt, a liturgikus és egyházi zenének az
ember lelkének Istenhez emelése, a traszcendenssel való
találkozás volt a célja. Csatlakozván Platón gondolatához:
a zene nemesíti a jellemet, felemeli a lelket2. Az évszáza-

mert előnyünk származik belőle, hanem mert olyat tapasztalunk meg benne, ami önmagáért és önmagában
létre méltó, létre érdemes. Ez az isteni kegyelemnek egy
formája, valami kegyelemszerű megtapasztalása. Nincs a
hatalmunkban, de átadhatjuk magunkat a szépnek. Nem
szükségszerű, valódi ajándék-lét.1 Napjainkban ennek
a szépnek a megtapasztalása mintha sérült volna. Mindenben az érdeket, az előnyöket keressük, nem tudjuk a
valódi szépet önmagáért szeretni, a maga egyszerűségé-

dok alatt kikristályosodott egyházzene nem pusztán régi
krónikák elmosódott hangjegyei, vagy nagy zeneszerzők
mesterművei, hanem ma is élő és éltető valóság, melyet
„használnunk” kell és nem relikviaként kiállítani. Ebben
a kontextusban nyerhet értelmet Sebő Ferenc gondolata: A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem
őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor
maradhatnak meg, ha megéljük őket! Európaiként kötelességünk megőrizni a kulturális értékeinket, magyar
identitásunk gyökere is ebből ered. 2019. áprilisában a
párizsi Notre-Dame-ban tűz ütött ki. Hatalmas erőfeszítések és ezrek imája nyomán sikerült megfékezni a lán-

1 vö. Puskás, A., A kegyelem teológiája, Szent István Társulat,
Budapest 2011, 17.

2 Ratzinger, J., Az egyházi zene teológiai gondjai, in Magyar
Egyházzene III. évf. 1995/1996 2. szám, 131–140.

Liturgia és élménypedagógia I.
Azaz mi fán terem az egyházzene?

Veni Sancte Spiritus! Jöjj Szentlélek! A Szentléleknek, az
Egyház lelkének a segítségül hívása a keresztény ember
sajátja, állandó kötelessége és biztos reménye. Bevezetésül én is az Atya Lelkéhez intézem invokációm. Ezen dolgozatomat az elmúlt egy év munkája ihlette, mely során
az egyházi zene és a liturgia elméleti és gyakorlati útjára
léptem. Egy barátnőmmel, Paszhosz Fannival való közös
munkánk és zenei szolgálatunk adja a fundamentumot
és határozza meg az
irányt. Az egyházzene és a liturgia megismerése és megismertetése a cél, hogy
igazán méltó módon
dicsérhessük az Urat,
hogy szolgálatunk ne
csupán kötelesség,
vagy csak zenei kuriózum legyen, hanem igazi tartalom.
Lehetőségeink
és
képességeink függvényében a gregorián ének, illetve a kétszólamú, javarészt
középkori egyházzenei művek kerültek a repertoárunkra.
Mivel mindketten tanári-pedagógiai pályára készülünk,
így fontosnak tartjuk, hogy ne csak bemutassuk, hanem
értelmezzük is a darabokat nem csak a magunk, hanem
a közönségünk megértése miatt is. Ezért örültem a lehetőségnek, hogy az egyetemen kívüli tevékenységem ös�szekapcsolódott az egyetemi tanulmányaimmal. Bár történelem szakos tanárként talán nem tűnik elsődlegesnek,
hogy az egyházzenével és ezen belül a katolikus liturgiával
foglalkozzunk, mégis, úgy vélem, felekezeti hovatartozástól és zenei képzettségtől függetlenül nagyon fontos
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gokat. A francia miniszterelnök beszédében azt mondta,
hogy együtt fogjuk újjáépíteni a Notre-Dame-ot.3 Miért
is fontos ez a 850 éves templom? Mert kiállta a századok
próbáját, jelképez valamit, ami túlmutat egy műemléken,
a turistákon, túlmutat a francia népen, sőt, még a kereszténységen is: a párizsi Notre-Dame a mindenkori embert
jelképezi. Ékes tanúja az európai magaskultúrának, szószólója az egész emberiségnek. Robert Schumann, Franciaország egykori nagyhatású külügyminisztere, akinek
az Európai Unió létrejöttében vitathatatlan a szerepe, azt
mondta egyszer: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem
lesz.4 Megdöbbentő szembesülni azzal a ténnyel, hogy
pont a kereszténység legnagyobb ünnepe, a húsvét előtt
történt ez a tragédia. Együtt kell újjáépítenünk, de nem
csak a Notre-Dame-ot, hanem egész Európát. Az első lépés lehet az, hogy vigyázunk arra, ami megmaradt, éltetjük, műveljük, továbbadjuk.
A következőkben azzal a zenével szeretnék foglalkozni,
ami évszázadok óta egyaránt zeng a katedrálisok magasztos hatalmasságában és a kis falusi templomok egyszerűségében. A gregorián éneket állítanám a középpontba. Ez
a zene ún. zenei univerzalé: hangkészlete, formái, dallamvilága egy olyan ősi tőről fakadnak, amely minden nép,
minden kultúra zenéjében megtalálható. A gregorián az
emberségünk legősibb forrásából származik, a lelkünk
mélyéből ered. Olyan tiszta és olyan emberi, mint a népdalok. Kodály Zoltán világított rá erre a hasonlóságra.
Vessük össze a Szivárvány havasán kezdetű csángó népdalt és a következő gregorián tónusdallamot5:

3 https://mandiner.hu/cikk/20190416_csoda_sikerult_megmenteni_a_notre_dame_ot?fbclid=IwAR1bMgPtU66AB0tI26aYqjVjBfOaZNEd2yDnQ3wn5kJFv2KAKZKaXQMQm1E
(2019. 05. 05.)
4 http://www.magyarkurir.hu/hirek/-europa-vagy-keresztenylesz-vagy-nem-lesz-60-eve-irtak-ala-romai-szerzodest (2019.

05. 05.)

5 Dobszay, L. „Szent híd”, in Magyar Egyházzene III. évf.
1995/1996 2. sz., 141-146.
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Láthatjuk a hasonlóságot. Két egymástól távoli, térben
és időben nem érintkező dallam (legősibb népdalaink a
honfoglalás kora előtt keletkeztek), milyen nagy mértékű
egyezést mutat! Hogyan lehetséges ez? Csakis egy, az ember lelkébe írt valós kapcsolatból adódóan, ami összeköti
a mindenkori emberiséget. Hasonló zenei univerzálék a
gyermekjátékdalok is (pl: Süss fel nap). Ha gregoriánról
beszélünk nem vonatkoztathatunk el a római egyház liturgiájától. Az egyházzene elsődleges feladata a liturgia
szolgálata, az ember Istenhez közeledésének eszköze.
Mi a liturgia? Egy olyan esemény, ahol az ember részesedhet az Istennel való közösségben. Ahogy a misekánon is
leírja: „Ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt
dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel mondjuk: Szent
vagy!”6A liturgia kapcsolatot teremt a földi és a mennyei
között. Az ókeresztény templomokban gyakran kerül ábrázolásra is, hogy a szentélyben az Isten, a Pantokrátor körül vannak az angyalok és kerubok, és a nép ebbe a men�nyei szférába helyeződik bele földi valóságában. Dobszay
László, mindamellett, hogy elismeri a liturgia „praktikus”
értékeit, különösképp hangsúlyozza, hogy a liturgia ezeken túlmutat, maga a cél, mely az Istennel való közösséget
hivatott létrehozni.7 Ezért nem elhanyagolható a kérdés:
Milyen legyen az egyházzene?
Mindenekelőtt méltónak kell lennie. Ahogy az ember
mindig is a legnagyobb tisztelettel viseltetett az Isten iránt,

6 Imakönyv – Római katolikusok részére, Korda Kiadó, Kecskemét 2004, 48.
7 vö. Dobszay, L., Liturgikus lelki élet, liturgikus pedagógia, Jel I.
évf. 1–2. 1989, 21-25. 21.
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a legértékesebbet, a termény legjavát
ajánlotta fel a szentségnek, úgy az istentiszteleti alkalmakon is a legszebb,
a tőlünk telő legméltóbb zenével kell
dicsőítenünk Őt. Az ilyen zenének iskolapéldája a gregorián, melyről már
írtam néhány szót. Két típusát különböztetjük meg: az egyszerű, recitáló
dallamokat, amilyenek például a zsoltártónusok, valamint a melizmatikus
dallamokat, amelyek bővelkednek a
hajlításokban, díszítésekben.
Templomaink egyik ékessége a hangszerek királynője, az orgona már-már
egybeforrt az egyházi zenéhez társított képpel. Az orgona
nagy múltú hangszer: a bizánci császárok beszédét kísérte8. Ezzel a kozmoszt akarták megjeleníteni: a nagyhatalmú császár szava az egész világmindenségre kihat. Ezt a
gyakorlatot átvette a pápa, mint Szent Péter utódja, Krisztus földi helytartója is. A századok folyamán helyet kapott
a liturgiában, és napjainkban már teljesen természetes,
hogy egy templomnak van orgonája. Ezen a csodálatos
hangszeren az éneklő nép visszafogott kíséretét és a legvirtuózabb zeneszerzők grandiózus műveit egyaránt meg
lehet szólaltatni. Hallgassuk meg Jean Langlais, a XX. század kiváló francia zeneszerzőjének egy miséjét, a Missa in
Simplicitate-t. Hallhatjuk, hogy a szentmise ordinárium
tételeit milyen egyszerű mégis fenséges dallammal látta
el, az orgona lágyan támogatja az éneket, mégis modern
hangzású, mind az énekes, mind az orgonista részéről
igazán nagy felkészültséget igénylő remekmű. Fenséges,
méltóságos és gyönyörű zene.
Szintén elfogadott, mondhatni megszokott a többszólamú
éneklés. Sajnos napjainkban mintha válságban lenne ez a
műfaj. Hol vannak azok az idők, amikor a puerek, a kamaszkor előtt álló gyermekek hangja töltötte meg a templomokat? A középkorban kezdett kialakulni az európai
zenekultúrában a többszólamú éneklés (a párhuzamos
szólam éneklése minden bizonnyal előtte is gyakorlatban
volt, ez a többszólamúság kezdete). Előbb világi zenében
hódított, a kamarakórusok ezidőtájt alakultak ki. XXII.
János pápa 1324-25-ben a Docta SS. Patrum-ban azt írta:

8 Ratzinger, J., Az egyházi zene teológia gondjai, in Magyar
Egyházzene III. évf. 1995/1996 2. sz., 138.
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„Nem önmagában a polifon zene a kérdéses… hanem a
gregorián helyettesítése olyan polifon zenével, ami túlságosan csak az érzékekre hat, és minden liturgikus célt
kizár a hangzás, a ritmus és a kifejezésmód révén (…) a
többszólamú melodikus énekek társuljanak az egyház
egyszerű énekeihez, de oly módon, hogy a dallam teljessége ne szenvedjen semmi kárt.”9 Vagyis az egyháznak nem
az új stílussal volt a problémája, hanem annak esetleges
káros következményeivel, a hangsúlyeltolódással, hogy a
liturgia célját veszti, hogy az Istennel való kapcsolat sérülése lehet a következménye a művészi kifejezésmód
változásának: önkényes lesz. A polifónia elkerülhetetlenül
bekerült az egyházi gyakorlatba. X. Piusz pába az 1903as Motu propriójában, melyben az egyházi zenéről fogalmazta meg a mércét, az első helyre a gregoriánt helyezte,
de amennyiben más zene is teljesíti a pragmatikus és elvi
kritériumokat, természetesen azok is használhatóak. Palesztinát, a XVI. század kórusfejedelmét tette meg mércévé, az ő zenéje megkérdőjelezhetetlenül a kánon részét
képezi. Mint már említettem, napjainkban ez a fajta kóruséneklés leszálló pályára került: vannak a nagy, profi
kórusok, akik koncertszerűen előadják Bach csodás műveit, vannak a profi kamarakórusok, akik időnként felvillantanak egy-egy koncertet, vagy bizonyos gyakorisággal
ellátják a zenei szolgálatot, viszont az átlagembernek is
elérhető, ténylegesen a mindennapi zenei szolgálatot ellátó szkólák mintha eltüntek volna a palettáról10.
A tartalom és a méltóság kettős mércéje mindig is meghatározta az egyház hozzáállását a zenében. A Trienti Zsinat (1545-1563) állásfoglalása szerint semmi profán nem
vegyülhet a szent énekbe. Ezzel is hangsúlyozni kívánták
a liturgia szentségét, emberfölöttiségét. Napjainkban egyre nagyobb teret kap az ún. gitáros mise. Sokan sokféleképpen vélekednek róla; vannak, akik teljesen elvetik,
mások messzemenően éltetik. Véleményem szerint nem
azzal van a gond, hogy modern hangszerekkel akarunk
dolgozni, hogy a mai embernek is könnyen befogadható zenei stílusban alkotunk, hanem hogy 2-3 akkordból
slágert gyártunk, ilyen slágerből kiválasztunk néhányat,
hogy jó lesz a misének erre és erre a részére, és szó szerint

9 Uo. 139.
10 vö. Liturgia és zene (Hozzászólás Domonkos Pál Péter cikkéhez), in Szendrei Janka írásai II. kötet, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei Intézete, Budapest 1999, 499-503.

Tudomány

a sutba dobjuk azt a tradíciót, amit a keresztények kétezer év óta őriznek, ami a zsidó liturgiából formálódott,
az egész emberiséget átható universálék folytán pedig állandó aktualitásúak és soha el nem évülők. Mindamellett
nem tudom azt mondani, hogy a gitáros egyházi zenének
nincs létjogosultsága. Manapság mondhatni divatosak a
dicsőítések, a karizmatikus közösségek egytől egyig ezekkel az énekekkel dolgoznak, meg kell hagyni, hatásosan.
Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy a dicsőítés paraliturgikus cselekmény, liturgián kívüli alkalom Istennel.
Egy ilyen környezetben helye lehet a világias zenének. A
probléma azzal van, amikor ugyanazt a néhány „slágert”
énekeljük az egész egyházi évben, amikor a szent szövegeket lecseréljük mondjuk egy ausztrál zenekar magyartalan

fordításaira. Az ilyen énekeknek ökumenikus felhasználása akár missziós célt is szolgálhat, növelheti a keresztény
felekezetek közti összetartozás-érzést. Azonban tudnunk
kell, hogy minek hol a helye, és ne cseréljük le Aquinói
Szent Tamás eucharisztiáról szóló himnuszát vagy a communió egyház által előírt antifonáját egy irodalmi értéket
képviselni képtelen két akkordos dallamra. (Továbbra is
az átadott tartalommal vannak fenntartásaim, nem pedig
az egyszerű köntösbe bújtatott mélységekkel.) Miért ne
lehetne gitárral támogatni az éneket? Mi a probléma azzal, ha a közösség ifjúsága hozza a maga kis hangszereit és
hegedűvel vagy fuvolával kísérik a közös éneket? Amen�nyiben tartjuk magunkat az egyház évszázados elveihez: a
tartalomhoz és a méltósághoz, amennyiben nem a fül és
az érzékek csiklandozása a cél, hanem az Isten dicsérete és
a szolgálat, semmi kivetnivalót nem látok az új zenei stílusok és modern hangzás befogadásában az egyházzenébe. A keresztény istentisztelet már kezdetektől elszakadt a
mindennapoktól (pl: a szent szövegeket énekeljük, nem a
köznapi beszéddel mondjuk) de az új formák, himnuszok,
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mély teológiai tartalmak (újra) megfogalmazása éppúgy
igény volt a kezdetektől.
Összefoglalva tehát: az egyházzene természetéből adódóan egy évezredes gyökerekből táplálkozó, állandó aktualitású zenei műfaj, amelynek feladata, hogy kapcsolatot
teremtsen az ember és a transzcendens között, hogy felemelje az embert az isteni szférába. Ehhez legkézenfekvőbb
eszköze a mély tartalom, a mondanivaló méltósága. Az
egyházzene a liturgia szolgálatában áll, nemesíti az ember
lelkét és lehetővé teszi, hogy aktívan megélje a liturgikus
és paraliturgikus eseményeket. Dióhéjban ennyit az egyházzenéről. Természetesen az eddig leírtak nem a teljesség igényével íródtak, pusztán impresszió és nézőpont
szerepét töltik be.
A zene tartást ad, amilyen zenét hallgatunk,
olyan emberek vagyunk: történelemtanárként
kötelességünk a kultúrtörténettel is tisztában
lenni, ismerni magyar örökségünk, európai
gyökereink, keresztény kultúránk. A zene elengedhetetlen része emberségünknek. Nem
elég a templomokat, múzeumokat, híres költők
szülőházát őrizni. A zene, ahogy a történelem
is, csak akkor „marad meg”, ha használjuk, különben csak száraz dátumsor lesz, néhány felállított forma, amit be lehet tanulni. Ahhoz, hogy
a történelemóra ne legyen száraz, nem az kell,
hogy csili-vili okoseszközökkel „élménygyárosok” legyünk, hanem hogy a gyerekek élményként éljék meg a tanulást, amit csak személyes
tapasztalat által tudunk elérni. Amit tapasztal, amit csinál, amit mond, azzal sokkal többet tanul a gyerek, mintha „csak tanulna”, az aktív cselekvés révén a részévé, a
lényegévé válik. Az ilyenfajta oktatásnak, a hagyomány
átörökítésének gyönyörű példája a zsidó széder vacsora,
ahol a családfő meséli el az ősök történetét, mintha vele
magával történt volna, és bizony van olyan család, ahol a
Vörös-tengeren való átkelést nem csak elmesélik, hanem
egy tál vízben imitálják is. Ily módon a gyermekek egy
egész életre megtapasztalják az Isten gondoskodását. Hasonló élő tapasztalat a misztériumjátékokban vagy morálisokban való szereplés (pl: Dániel-játék, betlehemes), de
az énekelt életrajzok is ide sorolhatók. Ezek természetesen
mind liturgián kívüli események, de nevelő hatásuk megkérdőjelezhetetlen.
Magában a liturgia felépítésében is megfigyelhetünk bizonyos elemeket, amelyek egyértelműen tükrözik a pedagó-
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giai igényt. Már az alapstruktúra: előbb van az igeliturgia,
melyben elhangzik a tanító rész, majd a már értő, beavatott hívek részt vehetnek az áldozati részen, a hálaadáson.
A sort még sokáig folytathatnám. Zárásként beemelnék
ide egy szép példát a liturgia didaktikai módszereinek
szemléltetésére. A nagyböjti időben köztudottan a hangos
vidámkodás, az örvendezés nem időszerű. A böjt elején
elbúcsúztatjuk az alleluját, mint a feltámadás és az öröm
énekét. A nagyheti szertartások folyamán eljutunk arra
pontra, amikor még a harangok is „Rómába mennek”, az
oltárt megfosztják minden díszétől, az orgona elhallgat.
Húsvét vasárnap vigíliáján az ártatlan gyermekek éneke
kéri vissza a Gloriát. Az alleluját pedig a pap vagy az előénekes „tanítja meg” a közösségnek a következő énekkel:
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Sárosi Nóra

*

Panagia Blachernitissa

Szemelvények „a Jel” ikonjának fejlődéstörténetéből
a képrombolás koráig

Karácsonyhoz közeledve természetes módon éled fel bennünk az igény, hogy életvitelünkkel és teljes valónkkal átadjuk magunkat annak az állhatatos készületnek, mellyel
Megváltónk születését méltóképp fogadhatjuk. Nincs is
jobb alkalom tehát, mint ilyen körülmények között megismerkedni egy olyan ikontípussal, melynek üzenete éppen a Megtestesülés örömhírét hordozza.
„A Jel” ikonjának nevezett ábrázolás egy tágabb témának, az Orans („imádkozó”) Mária-ábrázolások körének az alfaja.
Jellegzetessége, hogy a Szűzanya
gyakran teljes testhosszában,
felemelt, nyitott karokkal, közbenjáróként áll Isten és az emberek között. Ebben a Krisztus
a kereszten-ábrázolást felidéző
pózban Mária az ég felé fordított
tenyerével szinte Istenhez küldi a
Hozzá imádkozót.1
Már a katakombák falain is feltűntek hasonló pózban megfestett személyek (gyakran mártírok), ill. azok lelkei, mint akik a Krisztusban való örök
életre várnának. Hozzá kell tenni, a felemelt kézzel való
imádkozás nem tipikusan keresztény elem. Mindennapos
volt a természetvallások körében, de ugyanígy a zsidók és
keresztények számára is megszokott volt az orans-póz-ábrázolás a Római Birodalom területén. Megjelenítésével
viszont nem csak az ima gesztusát emelték ki, hanem ma-

gát az imát is megszemélyesítették. Például a Priscilla-katakomba egyik harmadik század második felében készült
falfestményén az látható, ahogy egy bordó öltözékű, fehér fátyolban álló fiatal nő imádkozik, az életéből vett két
epizóddal körbevéve. Természetes gesztusa, s égre emelt
tekintete kifejezi az Isten kegyelmének befogadására való
teljes nyitottságot, és az üdvözülés reményében történő
totális önátadást. Az itt szereplő női alakról nem egyértel-

mű, hogy Mária-e vagy egy vértanú szent, akinek megszemélyesített lelke éppen a mennybe emelkedik. Az itt szereplő jelenetekkel a festő demonstrálni akarta a keresztény
élet azon aspektusait, melyek szükséges megtapasztalása
(születés, esküvő, halál) az üdvösséghez vezető út részei. A
perspektíva minimális használata és a testi arányok enyhe
pontatlansága (ld. a kezek nagysága) ellenére nagyon jól
kivehető a méretezés tudatos hierarchiája az események

1 Vö. Tradigo, A., Icons and Saints of the Eastern Ortodox
Church, Getty Publications, Los Angeles 2006, 172.
* A Pulcheria császárné által 450-ben alapított blakhernae-i bazilika Mária köpenyének otthon adó kápolnájának apszismozaikja az
emelt, széttárt karokkal imádkozó Szüzet ábrázolta, Gyermekével keblén. Innen az ikon ezen elnevezése.
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fontossága szerint.2 Ez az orans-tipológia a negyedik és
ötödik század körül formálódott át Mária-ikonná.
Az 586-ban, Zagbában keletkezett Rabula-kódex huszonhat miniatúrán keresztül mutatja be Jézus életének
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ra a kialakuló keresztény művészet népies irányvonalához
sorolható.3
Máriát Panagia, vagyis Legszentebb jelzővel is illetik, arra
utalva, hogy egyedülálló módon méhébe fogadta az Isten
Fiát. Az ilyen terminussal illetett ikonon a medalionba
foglalt gyermek Krisztus látható a Szűzanya mellkasa előtt
annak mintájára, ahogy a bizánci udvar királynéi és méltóságai egykor szintén signumként medaliont hordtak a
nyakukban császáruk képével. Így született meg aztán a
Jel ikonjának ikonográfiai alaptípusa, utalva Izajás hetedik fejezetének tizenegyedik versére: „Ezért az Úr maga

ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” E gondolat képi megfogalmazásának
gyökereként említhetjük a Szent Ágnesről elnevezett katakombát, és annak negyedik századi freskóját, mely egyes
kutatók szerint az imádkozó Szűzről és az ölében ülő
Gyermekéről készült.4 Az Acház királynak szóló jöven-

jeleneteit. Ezeket derűs, festői színkezelés és dinamikus
előadásmód jellemzi A képciklus kezdetén áll Krisztus
mennybemenetelének jelenete: Jézust vörös kerubkocsi
emeli az égbe, a kétoldalt megjelenő, repülő angyalok lila
kendőbe burkolt kezükben a győzelem aranykoszorúját
nyújtják feléje. A horizontális metszésű kompozíció alsó
sávjának középpontjában a Máriára jellemző sötétlila lepelben, ún. maphórionban állva imádkozik, mellette az
égre mutató angyalok, akik a tanítványok izgatott, mozgalmas csoportjában jelennek meg. A kompozíciót színes,
geometrikus díszítményű tarka keret övezi. Ez a miniatú-

dölés alapján tehát az Istenszülő, mellén a Gyermekkel,
a próféta által kinyilatkoztatott Jel, és üzenet a világnak
a beteljesülésről. Vagyis a medalion
szimbolikusan
reprezentálja,
ahogy Mária méhe magában
foglalja a Világmindenséget
alkotó Krisztust a conceptio pillanatában, amint ez
a korabeli pénzérméken,
és pecséteken is fellelhető. Mária azon a helyen állt,
ahol korábban a koszorút, vagy
a császár képével díszített ovális paj-

2 Catacomb of Priscilla (Greek chapel, Orant, Good Shepherd
frescoes), https://sites.google.com/site/adairarthistory/iii-earlyeurope-and-colonial-americas/48-catacomb-of-priscilla-greekchapel-orant-good-shepherd-frescos (utoljára ellenőrizve: 2019.
10. 30)

3 Vö. Kádár Z., Bizánci művészet, Corvina kiadó, Budapest
1987, 61 – 62.
4 The Catacombs of Rome, http://www.womeninthebible.net/
bible-archaeology/catacombs/ (utoljára ellenőrizve: 2019.10.
02)
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zsot kezében tartó Niké. A hatodik századtól ismeretes
Nikopoia-jeleneteken a győzelemhozó immáron a Szent
Szűz, és a győztes: Krisztus.5
A pajzs helyett olykor mandorla (mandula alakú dicsfény,
két kör találkozásának ősi szimbóluma, mely a mennyei
és a földi szféra összekapcsolódását volt hivatott kifejezni6) övezi Krisztus mellképét, vagy teljes testhosszát. A
színeknek jelképes mondanivalója van: ha a kerek foglalat
kék színnel van kitöltve, akkor az a Földet jelképezi, Jézus
pedig így a kozmosz Uraként jelenik meg Mária méhében. Ennek egyik eklatáns példája a Santa Maria Antiqua
7. századi freskója, ahol Mária és Jézus a szent asszonyok
és gyermekeik – Szent Anna Szűz Máriával és Szent Er5 http://lexikon.katolikus.hu/M/Mária ábrázolása.html
(utoljára ellenőrizve: 2019.10. 02.)
6 Icon of the Our Lady of the Sign, http://www.ourladyofthesign.
com/history (utoljára ellenőrizve: 2019. 10. 02.)

zsébet Keresztelő Szent Jánossal –
között foglalnak helyet.7
„A Jel” ikonjának másik görög elnevezése, a Platutera („tágasabb”)
Nagy Szent Vazultól származik. Ez
a jelző egy ősi görög Mária-himnuszra enged visszakövetkeztetni:
„Méhed tágasabb a mennyeknél,
amióta benne hordod Őt, akit az
egek sem képesek magukba foglalni. Oh, Istennek Anyja.”8
Ez a képtípus az, amelyik a legjobban megvilágítja Mária üdvtörténeti szerepét, Fiához való viszonyát és azt, hogyan kell hiteles
Krisztus-követőként járni az Isten
útját: szüntelenül magasztaljuk a Teremtőt anélkül, hogy
magunkat próbálnánk a középpontba helyezni. Nem véletlen, hogy valamennyi Mária-dogma a krisztológia részeként, annak keretein belül fejlődött ki, sohasem önállóan. Hasonlóképpen, ha végignézzük ókeresztény örökségünk Mária-ábrázolásait, alig akad olyan ikon, ahol az
Istenszülő Gyermeke felfestése nélkül szerepelne. Mária
– még ha ő is a központi figura az ikonokon – testhelyzete
és gesztusa életének valódi középpontjára, Jézusra mutat,
és hagyja, hogy belülről járja át és templomként szentelje
fel makulátlan testét a fogadására.

7 Pageou, J., Santa Maria Antiqua – The Heart of the East in
the Centre of Rome, http://www.orthodoxartsjournal.org/santamaria-antiqua-the-heart-of-the-east-in-the-centre-of-rome/
(utoljára ellenőrizve: 2019. 10. 01.)
8 Ld. Icons and Saints of the Eastern Ortodox Church, 172. (saját
fordítás)

A II. Debreceni Ökumenikus Teológiai
Napon, november 14-én
Kránitz Mihály dékán atya átvette a
„Pro Unitate in Christo” díjat.

Gratulálunk neki!
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Balázs Jenő

Szent
Gellért élete
A cikk elején meg kell említenem, hogy írásom alapjául a
később keletkezett Gellért-legenda történetét vettem alapul, ami fő vonalaiban kiállja a kritika próbáját, de a részleteket illetően már kérdéses történeti realitása.
Szent Gellért születési helye Velence. Mint tengerparti város, az egész Földközi-tengert behálózó kereskedelmet folytatott, és haditengerészete
is volt az arab kalózok ellen.
Szent Gellért ősei évszázadok óta tekintélyes szerepet vittek a város életében. Atyja
is városvezető ember volt. Szülei vallásosak voltak. Három évig imádkoztak gyermekáldásért. A gyermek a keresztségben
a György nevet kapta. Születési évét életrajzírói 977–982 közé teszik.
A gyermeket öt éves korában súlyos betegség éri. A szülei elhatározzák, hogy Isten
számára ajánlják, ha visszanyeri egészségét.
Miután meggyógyult, a gyermeket a Szent
György kolostorba adják, ahol sok tudományt sajátított el, például a szent iratoknak a másolását (a szerzetesek másolták a
Szentírást is, mert akkor még nem találták
fel a nyomtatást).
Anyja kérésére és elöljárói engedélyével nevet cserélt, keresztneve mellé felvette a
Gellért nevet. Történt egyszer, hogy atyja elzarándokolt
sok honfitársával a Szentföldre. Akkoriban ez veszélyes út
volt az Adrián, ezért hadihajó kísérte őket. A szent helyek
akkoriban muszlim uralom alatt álltak. Néha megengedték az ezen zarándokhelyekre való látogatást, de később
évtizedekre letiltották, ezért indultak egy évszázaddal később Európa népei keresztes hadjáratra, hogy az Úr Jézus
élete és halála által megszentelt helyet kiragadják a pogá-
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nyok kezéből. Amikor apja Jeruzsálembe érkezett, még
állt a Szent Ilona és Konstantin császár által épített Szent
Sír templom, amelyet vértanúságra kész papok és szerzetesek őriztek. Sokan a zarándokok közül úgy jöttek, hogy
halálukig ott maradjanak.

nyait, részt vett Velence közéletében. Gellértet huszonöt
éves korában perjelnek választották, ez is jelzi kiválóságát
és a szerzetesi életben elért tökéletességét. Ez megmutatkozik a szabályok megtartásában, az imaéletben, az alázatos munkák gyakorlásában.
A monostor apátja, Vilmos, látva kiválóságát és képességeit, a monostori iskola tanítójává szemelte ki, ezért a
szerzetesek beleegyezésével a bolognai főiskolára küldte.
Később a magyar ifjak is évszázadokon át látogatták a
bolognai egyetemet, sőt magyar tanárok is tanítottak ott,
mint pl. Szent Domonkos első magyar tanítványa.
Gellért öt évet töltött Bolognában. Fáradságos volt az akkori tanulás. Nem volt könyv, mindent maguknak kellett
leírni a magyarázatokból vagy lemásolni a kódexekből. A
pergamenek is drágák voltak, sokszor egy életen át tartott
egy egész Szentírás lemásolása.

szentjüknek, anélkül, hogy nemzeti tudatukon legkisebb
csorba is esnék. Szent Istvánnak pedig a szemére vetették,
hogy idegeneket hozatott.
Gellért visszatért Bolognából, hogy elvégezze a munkát,
amit apátja neki szánt, de Vilmos nemsokára meghalt.
Gellértet választották új apátnak. Vonakodott elvállalni,
de társai nem engedtek neki. Kijelentették, hogy az engedetlenség bűnébe esik, ha nem vállalja el, ezért elfogadta
és jó, megértő apát lett.

Gellért a Szentírás mellett különösen a szentatyák műveit tanulmányozta. Szent Jeromos írásai voltak számára a
legkedvesebbek.

földi életét. A legnagyobb akadályok ellenére is százezrek
kockáztatták vagyonukat, életüket, csakhogy meglássák
életükben a föld legszentebb helyeit.
Szent Gellért nemcsak zarándokolni akart, hanem kedves
szentje, Jeromos példájára a betlehemi barlangok egyikébe elvonulva, remeteéletet akart folytatni. Atyjára is
gondolt, akit az arabok kardcsapásai öltek meg. Szerzetestársai ellene voltak elhatározásának és kérték, hogy álljon
el tervétől. Nem tudták megingatni tervében, sőt annyit
beszéltek róla a monostorban, hogy más társaiban is felgyújtotta a zarándoklás vágyát. Betlehemben akartak egy
új monostort alapítani.

A fiatal szerzetes útja

Szentünk atyja hazafelé menet elesett az arabok elleni
harcban és a harctér mellett eltemették. Amikor felesége megtudta, hogy férje meghalt, elment a kolostorba
és megkérte az apátot, hogy fia apja emlékére felvehesse
a Gellért nevet. Gellért anyja is nemsokára elhunyt és a
Szent György templom kriptájában temették el, hogy halálában is közel legyen fiához. Gellért fiatalabb testvére
pedig megnősült és folytatta a nagynevű család hagyomá-
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Mi is történt Magyarországon, míg Gellért a bolognai
főiskolán tanult? Már Szent István király uralkodott Magyarországon, akit éppen az ezredik év karácsonyán koronáztak meg Esztergomban. Három évre rá a fiatal király leverte Ajtonyt, az erdélyi lázadó vezért, aki balkáni
segítséggel szerette volna
elszakítani a Maros-mentét
az országtól. Szent István
egy év múlva a bolgár kán
ellen lépett hadjáratra, hogy
az ország déli határait biztosítsa. Közben Boleszláv
lengyel fejedelem tört be a
Vág-völgyébe, akit csak jó
tíz év múlva tudott kiűzni
végleg a magyar király.
Szent István külföldről hív
hithirdetőket, hogy a magyar ifjúságból neveljenek papokat a nemzet számára. Római Szent Ágostont az angolok tisztelik első apostoluknak, a picardiai Szent Patrikot
az írek, az angolszász Szent Bonifácot a németek, a görög Szent Cirillt és Methódot a szlávok tekintik nemzeti

Egy tengeri vihar következményei
Szent Gellért korábbi tervéhez híven Szentföldre akart
zarándokolni. A középkorban általános volt a szentföldi
zarándoklás vágya, annyira átélték magukban az üdvözítő

Szent Gellért, hogy a huzavonának véget vessen, lemondott apáti tisztéről és készült az útra. Sok akadállyal kellett
megküzdenie. Először is nem volt pénze, szerzetestársaitól pedig nem akart semmit sem elfogadni. Ezért olyan
hajóra kellett várnia, amelyik szegény utasokat is felvett.
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Végre akadt egy dalmát hajó Zárából, amely Velence
fennhatósága alá tartozott… Februárban utazott, amikor
elég zord idők voltak az Adrián, de a szegény ember nem
válogathat a szerencse között, amikor jön, akkor kell megragadni. Télvíz idején a hajó nem merte átszelni a tengert,
hanem a partok mellett haladt. Az isztriai partokon elérte
őket a vihar és beverte őket Szent András szigetének kikötőjébe. A sziget az ott lévő bencés monostortól vette nevét.
A monostor szívesen látta vendégül a zarándokokat és a
volt velencei apátot.
Itt nagy meglepetés érte. Találkozott Razin pannonhalmi
apáttal, aki a prágai püspöknek, Szent Adalbertnek volt
testvére, aki viszont Szent István királyunkat keresztelte. Razin kísérte el bátyját a poroszok földjére, amikor a
csehek Adalbertet Prágából elkergették. Szent Adalbert a
pogány poroszok közt akarta a keresztény hitet hirdetni,
de a pogányok legyilkolták. Razin jelen volt szent bátyja
vértanúságánál, ő vitte a hírt III. Ottó császárnak. A császárral együtt indult Rómába, ahol kinevezték a lengyelországi Gniezno első érsekévé, ám nemsokára a lengyelek
elűzték, így került Magyarországra és lett a pannonhalmi
monostor apátja.
Szent István sokszor küldte Razin apátot Itáliába, és ilyenkor megszállt a velencei Szent György monostorban. Jól
ismerte Vilmos apátot és Szent Gellérttel is jó barátságot
kötött. A mostani találkozás mindkettőjük számára nagy
öröm volt. Razin apát most is egy római útból tért vissza
és a vihar őt is megállította.
A vihar hetekig tartott és Szent Gellért elmondta zarándoklása tervét, de ez nem nyerte meg az apát tetszését. Főleg azt látta céltalannak, hogy a Szentföldön le is telepedjenek. Kelet-Európa népei közt most folyik a térítés. Van
itt apostolkodásra, áldozathozatalra éppen elég alkalom.
Itt van a magyar nép, amelyik eddig ostora volt Európának, de szent királya most vezetgeti az üdvösség útjára.
A király állandóan munkatársakat, papokat keres, hogy
nagy munkáját megszilárdítsa.
Amikor sehogysem tudta eltéríteni tervétől, azt ajánlotta, hogy jöjjön el Magyarországra és a király majd segíti
őt a szentföldi útján, hiszen segíteni szokta a zarándokokat. Ebbe beleegyezett és Húsvét után együtt utaztak
Magyarországra. Verőce határvárosában, a Dráva partján
elváltak. Gellért pedig Pécs felé tartott, gondolván, hogy
ott jobban eléri célját, a Szentföldet. Szent István megalapította a pécsváradi apátságot és Asztrikot tette apáttá.
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Az apát látta kiváló képességeit, és meg akarták nyerni
Magyarországnak. Beszéltek neki a szent királyról, buzgóságairól. Elmondták, hogy itt van szükség rá, hiszen a
király mindenfele üzen papokért, rengeteg lenne a tennivaló. Szent Gellért hallgatott, de nem mondott le tervéről. A püspök felkérte, hogy Szent Péter és Pál ünnepén
ő mondjon szentbeszédet. A pécsváradi apát Nagyboldogasszony napjára meghívta, hogy prédikáljon, amelyre a
királyi parancs szerint minden főpásztornak Székesfehérvárra kellett mennie. Ilyenkor a király elé lehetett járulni,
így odavitték elé Gellértet is.
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beszédet. A magyar tolmácsolás szövege is rendkívüli hatással volt a jelenlévőkre. A régi krónika szerint: ,,A király
előtt, hol ott voltanak mind a magyari urak, oly nagy, jeles,
szép és bölcs predikációt lőn, hogy mindnyájan csodálkoznak vala rajta.”1

kiváltságai alapján püspökségeket alapítani és püspököket
kinevezni. Ezen jogánál fogva most itt kinevezi a később létesítendő marosvári püspökség főpásztorává.”2 – fejezte be
a király beszédét.
Hatalmas vihar dúlt Gellért szívében, de alázattal elfogadta a kinevezést. A tanácskozó főpapok örömmel fogadták
a ,,fekete magyarok” közé kinevezett püspököt. Ott még
Ajtony volt a vezér.
Szent István Gellértet saját palotájába fogadta és hét évig
volt Szent Imre nevelője. A szent király nem egyszer kikérte tanácsát és felhasználta tudását. A király megbízásából Franciaországba is utazott.

A magyar király udvarában
A bakonybéli monostorban
A jeruzsálemi zarándok megérkezett Székesfehérvárra a
pécsi püspökkel és a pécsváradi apáttal pár nappal Nagyboldogasszony ünnepe előtt. Megcsodálta a nagy négytornyos székesegyházat. Nem győzött betelni a csodálattal, hogy ez a nép, amely még nemrég pogány volt, ilyen
hamar be tudott illeszkedni a keresztény népek körébe.
Azt is észrevette, hogy ez a nép különösen tiszteli Szűz
Máriát. A legfőbb templom is az ő nevére van felszentelve.
Megérkezett a magyarok királya Esztergom felől. Az ország nagyjai üdvözölték őt. Köztük volt Szent Gellért is a
pécsi püspök kíséretében. A királynak feltűnt az egyszerű szerzetes és érdeklődött felőle. Bonipert pécsi püspök
elmondta a Szent István királynak Szent Gellért tervét,
kalandos útját, a véletlenek sorozatát, amelyek Magyarországra hozták.
A király végighallgatta a püspök jelentését és rögtön kész
volt tervével. A kis nyolcéves Imre fia mellé nevelő kellene, aki tanítaná és előkészítené az uralkodói hivatásra.
Jól tudta Szent István, hogy milyen elszigetelt a magyar
nép az európai népek közt. Éppen a Kárpátok medencéje
az ütközőpont Nyugat és Kelet között, a nagy birodalmak
feltörő fáinak árnyékában. Isteni segítség és erő szükséges,
hogy ezt a népet vezetni tudja. Az ő utódjának műveltnek
és lelkiekben előrehaladottnak kell lennie, és épp az Isten
elébe küldött egy olyan szerzetest, aki alkalmas e bölcsességek megtanítására. Hogy a jövevényt jobban kiismerje,
a püspök által felszólíttatta, hogy ő tartsa az ünnepi beszédet a székesegyházban.
Elérkezett az ünnep és megjelent a szószéken Szent Gellért és Konrád fehérvári prépost, aki tolmácsolta a szent-

Amikor nevelői feladatát elvégezte a királyi udvarban,
felébredt régi szunnyadó vágya a remeteélet után. Minden nagy alkotás a magányban születik, ezért kérte a
királyt, hogy a szemlélődő magányba vonulhasson. Elindult a Bakony őserdeinek kellős közepére, ahol később
kialakul a világhírű monostor. Sokszor éjfélig fent volt
és műveket írt.

Ajtony vezér bukása
A király még jobban eltökélte, hogy megszerzi tanítóul
fiának. Közben Szent Gellért egy rendkívüli eseménynek
volt tanúja. Látta, hogy a király az ünnepi mise után trónszékén ítéletet tart és mekkora tisztelettel van iránta a magyar nép. Nagy király ez, gondolta Szent Gellért.
Az ünnepek után a király magához kérette Szent Gellértet.
A pécsi püspöknek már elárulta, hogy Gellértnek akarja
adni a marosvári püspökséget, de erről Szent Gellért semmit sem tudott. Előadta úti célját és elcsodálkozott, amikor a király határozott nyíltsággal ezeket mondta: “Amint
eddig is láthatta, ebben az országban Isten emberére rengeteg feladat vár. A kereszténység vetése sarjad, de még mes�sze vannak a teljes eredménytől. Kevés a munkás, hiszen
a magyarság nem nevelhetett ki elegendő papot, szerzetest.
Neki, a királynak joga van az apostoli Szentszéktől kapott

1 Nagy, M., Szent Gellért élete, Szent István társulat, Budapest
1946, 16.

Jó hat évig élt Szent Gellért a bakonybéli magányban az
imádságnak és a leegyszerűsített életnek, és a tudománynak. Szent István kérte, hogy szervezze meg az egyházat a
Maros – Körös – Tisza mentén. A magyarok királya leverte Ajtonyt, a görögökkel cimboráló lázadót, a birodalom
szakadárját.

Az apostol elindul
Szent Gellért ötven éves, Szent István ötvenöt, de mindkettőben nagy a hivatástudat. Szent István az országot
vezette, Szent Gellért pedig ezt imáival a magányból segítette. Szent István templomokat építtetett és Szent Gellért
ezeket megáldotta. Így elindult újra a tömeges megtérés,
ami nagy munkát adott szentünknek.
2 Uo. 17.
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Szent Gellért böjtölésbe kezd, szerdán és pénteken csak
vizet iszik. A Mária tisztelet az ő életéből sem maradt ki.
Hogy szent István az országot Máriának ajánlotta fel, ez
részben Szent Gellértnek is köszönhető.

Trón villongások és zsarnokság közt
Mint minden esztendőben, 1038 Nagyboldogasszony ünnepén összegyülekeztek az ország főpásztorai és főurai
a szent király köré Székesfehérvárott. ,,Tanácsot tarta a
maga helyébe állítandó király, húga Velencében született
fia, Péter felől, akit már régen hadai fővezérévé tett. Aztán
inté őket, hogy a hitet tartsák meg, szeressék az igazságot…
és különösen őrködjenek a kereszténység új ültetvénye felett.”3
Ezek után az
ország nagyjainak jelenlétében
felajánlotta az
országot a Boldogságos Szűz
Máriának.
A krónikás szerint: ,,Az ország
egész népe a nemesek és a nemhez nem tartozók, gazdagok és szegények együtt és egyaránt
sűrű könnyhullatással és jajgatással siránkoztak a szent király, az árvák legkegyelmesebb atyjának halálán.”4
Szent István öröksége méltatlan utódok kezébe került.
Utódja a velencei Orseolók házából származó Péter uralkodása kezdetén igyekezett Szent István király kül- és belpolitikáját folytatni, de nemsokára kiütközött személyes
és önkényes természete. Gizella királynét jogos javainak
egy részétől megfosztotta. Az idegen jövevényeknek nagy
befolyást engedett az ország kormányzásában.
Uralkodásának harmadik évében az elégedetlenség felkelésben tört ki ellene. A felkelők vezére Aba Sámuel, Szent
István sógora a nemzeti párt élén elűzte Pétert, aki Ausztriába menekülve a német császárhoz fordult segítségért.
Aba Sámuelt az ország nagyjai királynak kiáltották ki és
3 Uo. 37.
4 Uo. 37.
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megkoronázták. Az új király követséget küldött a német
császárhoz megtudakolni, fenntartja-e a békét vagy háborút indít Péter érdekében. A német császár kitérő választ
adott. Kapóra jött neki ez a trónvillogás, mert így a lengyelek és a csehek fölötti hübéruraság mellett remélte a
magyarok alávetését is. Aba Sámuel megelőzni akarta a
német támadást, ezért rátört Ausztriára, amelyet végigpusztított. A német császár erre a következő évben birodalmi seregével és a csehek csapataival Aba Sámuelt hadisarc fizetésére kényszerítette, és a Morván, Lajtán túli
határvidéket elveszítettük.
Közben Aba Sámuel erőszakot erőszakra halmozott. ,,Kegyetlenül dühöngött a magyarok ellen.”5 A zsarnokság ellen
az ország nagyjainak egy része összeesküdött. Ezt megtudván árulás révén meghívta őket Marosvárra, ahol az
összeesküvőket legyilkoltatta. E vérengzésre Szent Gellért
megadta a méltó választ.
Az ország elborzadt Aba Sámuel tettei miatt. És sokan kimenekülve Pétert visszahívták. A német császárnak kapóra jöttek az újabb események. Betört az országba hadseregével, amelyben sok magyar harcolt. Aba Sámuel elvesztett Ménfőnél a csatát és a királyi tanács halálra ítélte és
kivégeztette. Péter király újra uralomhoz jutott. Elismerte
a német császár hűbéruraságát, évi adót fizetett neki. Idegen jövevényekkel kormányzott. ,,Az ország javait kevély
szemmel és telhetetlen szívvel falta a fenevadak módjára
ordító németekkel és fecske módra csámcsogó olaszokkal…
Senki biztos nem lehetett felesége tisztasága, leánya és húga
szűzessége felől a kiráy testőreinek viselkedése miatt, akik
büntetlenül erőszakoskodnak vala.”6
Ez az idegen uralom új ellenállásra vitte a magyarságot.
Péter tudomást szerezve a mozgalomról, azok vezetőinek egy részét kivégeztette, másokat megvakíttatott. Az
elégedetlenek erre Andráshoz Oroszországba követeket
küldtek. Ám, mire András a trónt elfoglalhatta volna, a
fölkelők élén portyázó pogányok Szent Gellértet legyilkolták. Már nem láthatta meg a rövid pogány lázadás után
feléledő keresztény Magyarországot, amelynek új vezetését az ő vére öntözte.
Szent Gellért az utolsó nyolc évben magára maradva még
nagyobb erővel folytatta a kereszténység megerősítését.
Keményen megrója az erkölcstelenséget és a kegyetlenséget. Pétert is korholja már 1041-ben és előre megjósolja
a kereszténység sorsát és a maga vértanú halálát. Három
5 Uo. 38.
6 Uo. 38.
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napig böjtölt és imádkozott, majd a Szűz Mária templomba ment és az előre megjelölt sírja felett kezeivel elfedte
arcát, összehívta papjait és felkészítette a szenvedésre.
Megjövendölte a bekövetkező veszedelmeket, végül saját
vértanú-halálát. Előkészítette a papokat az üldözésekre.
Bíztosította övéit, hogy tartsanak ki, mert így mentik át a
keresztény hitet Magyarország számára.
Aba Sámuel 1043-ban sokakat kivégeztetett. A véres tett
után a húsvétot Csanádon akarta megünnepelni. Szokás
volt, hogy a székesegyházba vonuló királyra a koronát a
püspök teszi fel,és kíséri a koronás királyt a templomba.
Szent Gellért ezt megtagadta. Amikor pedig a király megjelent a templomban, a szószékre lépett és a következőket
mondta: “A szent negyven nap arra rendelve, hogy annak
megtartása által a bűnösök bocsánatot, az igazak jutalmat
nyerjenek. Te pedig ó király beszennyezted a gyilkos kardoddal és elraboltad tőlem az atya nevet, hiszen ma legkedvesebb gyermekeim hiányoznak. Nem érdemelsz tehát
bocsánatot. Mivel pedig kész vagyok meghalni Krisztusért,
megjelentem neked a jövendőt: íme a jövő évben harmadszor támad fel a bosszúállás kardja ellened és elveszi tőled
az országot, amit hamissággal szereztél.“7 Latinul mondta ezeket a szavakat, a tolmács nem akarta lefordítani, de
Gellért rákiáltott: ,,Féld az Istent, tiszteld a királyt, de ezeket az atyai szavakat mondd meg.”8 A király nem merte
ekkor a püspököt bántani, mert félt a néptől. Gellért jóslata beteljesült. A nemzet elfordult a zsarnoktól. 1046-ban
végre kitört a felkelés, a követek hazahívták a megvakított
Vászoly fiait: Endrét és Leventét, hogy vegyék át az ország
kormányzását. A pogányok Vata vezérletével hirdették,
hogy csak a pogányságba való visszatérés mentheti meg
az országot. A határon feltartóztatták Andrást és Leventét
és azt állították, hogy a magyarság nagyobb része a pogányságot kívánja vissza. Levente amúgy is pogány volt,
András meg csak most vette fel a kereszténységet. Tőlük
a kereszténység egyelőre nem várhatott védelmet. Vata
pogány csapatai álhírrel előreszáguldottak és hirdették,
hogy: ,,Endre és Levente parancsa: Meg kell ölni a püspököket a papokkal, szerzetesekkel és keresztényekkel együtt.
Vesszen el örökre emlékezetük. Le kell szúrni a tisztelendőket, el kell törölni a tizedadót és fel kell venni atyáink vallását.”9 A püspökök és az ország nagyjai Székesfehérvárra

7 Uo. 40.
8 Uo. 40.
9 Uo. 42.

siettek, hogy Andrást királlyá koronázzák. Szent Gellért,
amikor szeptember 23-án Diósd helységhez ért, ott megpihentek és reggel mise előtt beszédet mondott az örök
hazáról. Szentáldozáshoz járultak, aztán indultak a pesti
rév felé, Szent Gellért betegsége és kora miatt szekéren
tette meg az utat. A mai Kamaraerdő szélén a kelenvölgyi hajláson haladtak előre, elérkeztek a Sas-hegy és Kelen-hegy közti horpadáson, a
mai Tabán fölött lévő útra.
Itt várta őket a lesben álló pogány csapat. A fák és sziklák közül nyílzápor fogadta őket. Bőd
püspök elsőként halt meg, másokat is legyilkoltak és Gellért
szekerét körülvették a támadók. Ő a szekéren térdelve az
egész ütközet alatt imádkozott.
Többször megáldotta támadóit
a keresztjével. Ezen feldühödve
a szekeret felborították, aztán a
püspököt egy két kerekű taligára tették és a hegy tetejére vonszolták.
“Uram, ne vedd ezt nekik vétkül,
mert nem tudják, mit cselekszenek!”10 - imádkozta.
A hegy meredekére érve taligástól ledobták a Duna iszapos partjára. Odalenn más pogányok várták és a még
életben lévő Szentet lándzsával átszúrták, fejét egy sziklán
széttörték. A sziklát amelyen fejét összetörték, hét évig
mosta a Duna vize, de nem tudta róla a vért lemosni.
Sok csoda és imameghallgatás történt halála után. Hamvait a Szűz Mária templomban Csanádon temették el,
azon a helyen, amelyet a szent még életében kijelölt.
A magyar nemzet magáénak tekintette, tiszteletére hamarosan templomok épültek, oltárok emelkedtek. Szent
László ideje óta a nép vértanúságának napján böjtöt tartott a pogányok engesztelésére.
Sírja és ereklyéi Dózsa György idejében pusztultak el,
amikor az ostromlók a várost felgyújtották. Ereklyéinek
egyrésze már előbb elkerült onnan, így megmenekült az
enyészettől. A mindenkori csanádi püspök őrzi ezt a drága ereklyét, mint kapcsot a Szent és nemzete között.

10 Uo. 44.
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Jeso Eszter

Antoni Gellért

„Jobban az Isten tenyerében vagyunk,
mint az emberekében…”

Örökimádás
és a belsÔ ima

(Papp Miklós)

Szeptember 21-én délután került sor a Forráspont – Még
egy nap Jézussal című rendezvényre, mely a jövő évi NEK
ifjúsági eseménye. Ezt idén a budapesti BOK Csarnokban
rendezték meg.
Ebben az évben immáron másodszor vettem részt a Forrásponton, így volt bennem egyfajta elvárás, ami a programok lelki élményét és a hangulatot illeti. Mivel idén a
jegyem a színpadra szólt, így valóban
közelről lehettem részese az eseménynek. Be kell vallanom, hogy a program
megnyitásakor nem voltam benne biztos, hogy felszabadultan fogom érezni
magam, hiszen a reflektorfény „kirakati” érzetet okozott számomra.
A tanúságtételek, dicsőítések, a kerekasztalbeszélgetés azonban felszabadulttá tettek. Látni szembe azt a
több ezer fiatalt, felemelő érzés volt
számomra. Leginkább a humorista
Kovács András Péter tanúságtétele
fogott meg, aki viccesen és fiatalosan
megfogalmazott előadásában értékes
gondolatokat közvetített felénk. Kiemelte, hogy mindan�nyian értékesek vagyunk, és Isten az Ő irgalmában nem
bűneinket nézi, hanem vég nélküli szeretetével karjaiba
zár minket.
Az isteni tenyérben való létünk Papp Miklós görög katolikus atya előadásában is elénk tárult, aki arra tanított
minket, hogy miként imádkozzunk, min elmélkedjünk
a legszentebb Oltáriszentséget magunkhoz véve. Mit
mondjunk Jézusnak? Előadásából megértettem, hogy fel
kell hagynom a „kis versikeszerű” imáimmal, és ténylegesen meg kell szólítanom az én Uramat, aki a kenyér színe
alatt belém költözött, bennem vett szállást.
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Az olasz Voice tehetségkutatóból ismert Cristina nővér
koncertje ámulatba ejtett. Eddig valójában el nem tudtam
azt képzelni, hogy egy szerzetesnővér is hallgat olyan zenéket, mint mi fiatalok, sőt nagy örömmel énekli is őket.
Az énekek közti időben pedig megragadta a lehetőséget, és
szólt hozzánk. Bátorított és tanított minket, és úgy éreztem,
hogy ez is egy útja annak, hogy a fiatalokkal megismertesse

Jézust, és az Ő örömhírét. A dicsőítéskor a telefonok fényei
elárasztották világosságukkal a csarnokot, és úgy tündököltek, mint a szentjánosbogarak a nyári éjszakákon.
A nap csúcspontja a szentmise és szentségimádás volt.
A szentmisén megáldozva igyekeztem megvalósítani
mindazokat, amiket Papp Miklós atya előadásában hallottam. Ezt a fajta beszélgetést sokkal személyesebbnek
éreztem, úgy beszélgettem Jézussal, mint egy baráttal a
cukrászdában szokott az ember. A szentségimádás során
az énekekbe néha-néha bekapcsolódva néztem az Urat.
Néztem Őt, és arra gondoltam közben, hogy mennyire
szerencsés vagyok, hogy velem van az én Istenem.

Bizonyára sokan ismeritek
ezt a kifejezést, amely jelenleg nem igazán népszerű
dolog a mai világban. Nagyjából két éve, itt, egy tized
rózsafüzérnyi
távolságra
– tehát kb.: 5 percre – a Belvárosi Nagyboldogasszony
Főplébánia
templomban
„beindították” az örökimádást, ami azért egy komoly
dolog, és nagyon jól látszik
Isten munkája ebben, hogy
még egész éjjelre is jutnak
adorálók (szentségimádók).
A kapcsolatom az örökimádással majdnem egy éve
indult, úgy döntöttem, szeretnék több időt tölteni Isten jelenlétében, tehát egyik nap
be is tértem ebbe a templomba. A mi Mennyei Atyánk úgy
intézte, hogy a kezembe került egy könyv (P. Jacques Philippe – Idő Istennek), ami erről a bizonyos belső imáról
szólt. Visszatekintve, ez a könyv viszonylag konyhanyelven
íródott és ezért erősen ajánlom minden kedves olvasónak,
hogy szerezze be. Mélyebben érdemes Avilai Szent Terézzel
és könyveivel megismerkedni.
Kicsit beszélnék most a belső imáról, amelynek számos
elnevezése van, én személy szerint ezt használom, de nem
ez a lényeg. Tehát ennek az ima „formának” a lényege a
csend, és az, hogy nem kell megfelelni, hanem egyedül
csakis Istenre tekinteni. „Alkalmazni” ezt az imát ajánlom
minden nap, ha lehet 15 percet minimum (bárhol lehet,
mivel Isten mindenhol jelen van), én jóval több időt töltök vele. Isten kegyelméből tudom „végezni” ezt az imát

(ha tudjuk „végezni” az imát, az már Isten kegyelme, és jel,
hogy erre hív minket).
Sok olyan szent van, aki ezen az úton járt: Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Alkantarai Szent Péter, Lisieux-i
Szent Teréz, Szalézi Szent Ferenc. Szent Ágoston mondta:
„Istent a világban kerestem, de végül magamban találtam
meg” - nagyon jól mutatja, hogy Isten valóban bennünk él.
Zárásképpen bíztatom olvasóimat, hogy ismerkedjenek meg ezzel az imával és kezdjék el gyakorolni. Istent
megtalálni magunkban egy hatalmas csoda, és természetesen nem egyszerű. Fontos, hogy kitartóak legyünk,
mivel a kapcsolat Istennel nem mindig érezhető érzelmi
szinten, viszont akkor is ott van velünk. Legyünk állhatatosak, törekedjünk az önmegtagadásra és arra, hogy
ne a világnak éljünk, hanem csakis Jézus Krisztusnak.
Dicsőség neki!!!
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Jeso Eszter

„Minden érv Rómába vezet”
Könyvajánló

Tizennyolcadik születésnapomra egy nagyon érdekes
könyvet kaptam, mely önéletrajzi keretben próbálja megismertetni az olvasót a katolikus egyház különböző tanításaival, mint a Mária-tisztelettel, a pápai tévedhetetlenséggel vagy akár a bibliai vonatkozásokkal.
A könyvet Scott és Kimberley, egy fiatal házaspár írta
tanúságtételként, ugyanis mindkét fél beszámol róla,
hogy életük különböző szakaszaiban hogyan szólította
meg őket Isten. Alapszituációként fontos kiemelni, hogy
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mindketten protestáns családból származtak, sőt szinte minden gondolatukkal elutasították a katolikus hitet,
mint egy bálvány- és Mária-imádó vallást.
Mivel Kimberley katolikussá válásának lelki folyamata
jobban magával ragadott, így most erről számolnék be,
bízva abban, hogy kedvet kaptok az egész könyvet elolvasni. Kimberley egy biblikus protestáns családban nevelkedett, édesapja a helyi közösségben végzett lelkipásztori tevékenységet. Már fiatal korában is sok időt szentelt
hite megismerésének, és ez még inkább meghatározóvá
vált, amikor megismerkedett későbbi férjével, Scott-tal.
Mindketten protestáns teológia hallgatók voltak, és a lány
gyerekkori álma, hogy egy lelkész felesége legyen, beteljesülni látszott. A jó kapcsolatukat a férfi munkahelyváltása miatti sűrű költözések se károsították, hiszen ezeket
az Úr akaratának tudták be. Mivel élő istenkapcsolatuk
volt, mindketten tudták, hogy Istennek terve van velük,
és az úton nem hagyja őket magukra. Ekkor még órákat
és napokat töltöttek különböző hitvitákkal, és mindketten úgy gondolták, hogy sosem fognak katolizálni. De mi
van, ha a Teremtő ezt nem így gondolta? Scott ugyanis
lassan ráébredt arra, hogy a hittel kapcsolatos kérdéseire
a katolikus vallásban találja meg a választ.
Eleinte még próbált kibúvókat találni, mint Jónás Ninive megtérítése kapcsán, de ez lelki vívódásokat okozott
számára. Felesége, aki még mindig szilárdan kitartott
a katolikusellenes álláspont mellett, hallani sem akart
ezekről a gondolatokról. Hitüket már nem tudták megbeszélni, ugyanis ezek veszekedésekbe torkolltak. Zavarta a férfi újdonsült Mária-tisztelete, és teljesen kikészült,
amikor megtudta, hogy át akar lépni a katolikus vallásba. Közben az imaélete is romlott, nem tudott teljesen
bízni Istenben. Apja tanácsára azonban sikerült újra az
Úr kezébe helyeznie életét, és megígérni neki, hogy járni

fogja a neki szánt utat. Legkisebb gyermeküket katolikusnak keresztelték, és úgy tűnt, Kimberley lassan kezd
megbékélni ezzel a vallással. De vajon Kimberley is katolizál? – Olvasd el a könyvet, és kiderül. Én nem részletezném a végső megoldást.
Én a történet által ráébredtem, mennyire fontos, hogy
figyeljünk Istenre. Velem is gyakran megesik, hogy elmormolom az imáimat, csak beszélek és beszélek, de nem
várok rá választ, nem adok esélyt az Úrnak, hogy szóljon
hozzám. Számtalanszor éreztem már, hogy Isten magamra hagyott, nincs velem, és nem ad útmutatást. Úgy vélem,
nem tudok helyesen imádkozni, mindent Isten nyakába
zúdítok, és eközben nagyon elkalandoznak gondolataim.
Ez a könyv megmutatta nekem, hogy Mennyei Atyám

annak örül, ha megbízok benne, és bátran megnyitom
előtte szívemet. Tudnom kell azt mondani, hogy “Uram,
kezedbe helyezem életem, tégy vele, amit akarsz”. Azt is
megtanultam, hogy figyelni kell az Úr üzenetére, csendet
kell teremteni magam körül, és meg kell hallanom az Ő
szavát. Lehet, sokára fogom hallani hangját, de biztos vagyok benne, hogy amennyiben teret adok neki, szólni fog.
Csak akarata teljesítésével tudom Őt szolgálni a világban,
és ez segít a kísértésekkel szemben. Ő nem hagy az élet
útvesztőiben, hanem kivezet onnan.
Ajánlom a könyvet mindenkinek, aki meg akar ismerkedni a katolikus hittel, valamint azoknak is, akik úgy érzik,
nem tudják rábízni magukat az Úrra – higgyék el, a házaspár példája alapján megtanulják.
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Germuska Veronika

Szentgyörgyvölgyi Léna

C. S. Lewis: Narnia 4…5…6…7

Ahogy ígértem, a kaland folytatódik…
Az alábbiakban a Narnia könyvajánló folytatása következik,
amelynek első része az Effata 2019. tavaszi számában jelent
meg. Akkor feltérképeztük a sorozat első három kötetét,
most pedig folytatjuk a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik,
azaz az utolsó résszel. Cikkemben röviden felvázolom a történetek lényegét és kapcsolatát a keresztény hittel. A sorozat
összes tagját továbbra is jó szívvel ajánlom olvasásra.
A sorozat negyedik kötete a Caspian herceg, amely nagyban
hasonlít egy igazi lovagregényhez. A történet tele van csatával, izgalommal, készülettel, és természetesen a párviadal
sem maradhat el belőle. Ennek a kötetnek a következő, Szent
Páltól való idézet lehetne a mottója: „Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát…” (Ef 6,16) Hogy miért éppen ez? A történet rengeteg megpróbáltatás elé állítja a szereplőket, de az
Istenbe vetett bizalmuk mindig diadalmaskodik. Tehát a hit
pajzsa az, ami folyamatosan megmenti őket. Ez a pajzs pedig
Istentől származik.
Az ötödik rész A Hajnalvándor útja címet viseli. Egy nagyon
izgalmas hajóútra invitál meg minket, amelynek célja a világvége – mint helyszín – elérése, azaz a keleti vidékek megismerése. A valódi feladat viszont nem a világvége elérése,
hanem megkeresni a hét elveszett lordot, akiket egy korábbi
uralkodó elküldött, hogy fedezzék fel a Narniától keletre fekvő vidékeket. A hét főúr viszont soha nem tért vissza Narnia
földjére. Caspian ígéretet tett arra, hogy előkeríti a hét lordot,
így a kaland megkezdődik. Az utazás során, több szigeten is
kikötnek. Az egyiken van egy tó, amely mindent arannyá változtat, ami hozzáér a vizéhez, a másikon rengeteg drágakövet
és kincset találnak, megint egy másikon pedig roskadásig
megrakott asztalt, de meg kell tanulniuk, hogy nem minden
szolgálja a sikeres célba érést és a feladat teljesítését. Végül
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pedig arra is fény derül, hogy Caspian pontosan miért is
akart elhajózni a világvégéhez. A könyv tanúsága egy evangéliumi idézet, miszerint „…gyűjtsetek magatoknak kincset a
mennyben…” (Mt 6,20)
A következő könyv címe Az ezüsttrón. A történet tele van
váratlanabbnál váratlanabb fordulatokkal, sötét alakokkal,
újabb országokkal, földalatti királyságokkal, tévedésekkel
és persze Isten gondviselésével, hiszen mindannyian Aslan
mancsában vagyunk (= Isten tenyerén hordoz bennünket).
Tévedésekkel…vajon milyen tévedésekkel? Ahogy Krisztus azt parancsolja nekünk: „Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk
16,15), úgy a két főszereplő is küldetést kap. A küldetés teljesítéséhez pedig Isten jeleket ad nekik (is, nekünk is) például egy kőbe vésett írást, viszont nem igazán veszik észre
Isten jeleit (sem ők, sem mi), és persze ebből tévedések származnak, mint például az írás figyelmen kívül hagyása miatt
bekövetkező úttévesztés, de végül megszületik a megoldás,
vagyis visszatérnek a helyes útra és elérik a céljukat.
A sorozat zárókötete A végső ütközet, amelyben megtudjuk,
hogy mi lett Narnia és az összes szereplő végső sorsa. Ahogy
a cím is sugallja, van benne csata, illetve szinte az egész erre a
végső csatára való felkészülésről szól. A történetben néhol felfedezhető párhuzam a bibliai Jelenések könyvével is. Ha szentírási címet kellene adnom a történetnek, ez lenne: „A prófétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik”
(1Kor13,8). A fent idézett levélrészlet folytatásában Szt. Pál
azt is írja, hogy „ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről-színre”. Nos, a történetben a színről-színre látás is bekövetkezik, de hogy ez mit jelent pontosan és
hogyan megy végbe, az derüljön ki a könyvből.
Jó olvasást kívánok!

Gólyatábor beszámoló

Szeptember 3-án hajnalban, öt gyanútlan fiatal, egymást
nem ismerve indult el ugyanabba az irányba. Táskájukban: uzsonna, hálózsák és egy kis remény. Remény, hogy
minden rendben lesz. Mindegyikük bízott Istenben, hogy
segít majd az első lépéseikben az egyetemi gólyatáborba
menet. A Keleti pályaudvaron #csakapázmány feliratú
pólóban várt rájuk egy fiatalember, így jött létre a találkozó. Szégyenlős, mosolygós kézfogások, üdvözlések
után mindannyian felszálltak a vonatra, nem sokat tudva
az úticélról. Aztán elkezdett oldódni a hangulat: „Ki kér
szendvicset?” „Ki mit csinált a nyáron?” Az is hamar kiderült, hogy az augusztusi medjugorjei zarándoklaton három gólya is részt vett. Tápiószentmártonra megérkezve
két felsőbb éves vezető várta nagy szeretettel a társaságot,
és itt elkezdődtek kalandos egyetemi éveik. Volt lovasko-

csizás, röplabdázás, zenére ébredés, trambulinozás és békagyűjtés is gólyáknak.
1. nap: ebédfőzés együtt, esős délután, előre betervezett
játékok, esti ima, éneklés a kápolnában, elcsendesedés, 2.
nap: melegszendvics készítés, melegruha keresés, meglepetés látogatók, mászkálás a környéken, megannyi csapatjáték, meghittség és koccintás, 3. nap: hol a kávé, hol a
cuccom, hogy fért ez be, hazaindulás, hát elment a busz,
hatan pizzázás.
Mostantól pedig jöhet egy intellektuális és lelki utazás,
hiszen:
„Amit hajdan megírtak, azt tanulságul írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.” (Róm 15,4).
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Molnár Ádám

Barna Gertrúd

Jézus jelenléte a fesztiválokon

Talán kevesen ismerik – ha egyáltalán már hallottak róla
– a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmissziót. Ez a húsz
éve működő misszió nyárról-nyárra járja a zenei fesztiválokat, hogy az ökumené jegyében beszélgetési lehetőséget biztosítson a fesztiválozók számára hitről, egyházról, Jézusról vagy bármiről. A múltban a Sziget, Hegyalja,
Fishing, VOLT; a jelenben pedig a Double Rise, EFOTT,
Ördögkatlan, Strand és SZIN fesztiválokon vállalnak szolgálatot az önkéntes keresztény fiatalok.
Ám hogyan is kell elképzelni ezt az egészet? Már az elején
leszögezem ez nem egy direkt, közvetlen misszió. Nem
szólítunk meg minden egyes fesztiválozót szentírási idézetekkel, és mondjuk nekik, hogy Jézus szeret, te is térj
meg. Ehelyett inkább sajátosabb módon teszünk tanúságot hitünkről, kereszténységünkről. A sátrunkba betérők
számára azt közvetítjük, hogy a kereszténységnek a 21.
században is van jelentősége és jelenléte, még egy olyan
felületen is, ahol talán nem is számítanának rá.
A misszió előtt a szolgálatot vállalók három képzésen
vesznek részt, ami három hétvégét jelent. Itt megismerkedünk a KözösPont felépítésével, a stáb tagjaival,
a programmal, és szituációs gyakorlatokkal igyekszünk
készülni a fesztiválra. Ezt követően egyesek kissé izgul-
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va, mások már a tapasztaltságból fakadó nyugalommal,
de mindannyian egy céllal vezérelve lépjük át a fesztiválok küszöbét: hogy Krisztust vigyük el a szórakozó
fiatalság számára.
Minden évben, minden fesztiválon különböző stábok
képviselik a KP-t, és ennek megfelelően mindig más-más
témából készülünk fel. Megszokott programjaink a „rajzolj csokiért”, az „írj levelet magadnak”, illetve különféle önismereti tesztek, pszichológiai tesztek, napi kvízek,
amikkel behívjuk a fesztiválozókat. Ezután pedig nincs
más hátra, mint a kötetlen beszélgetés. Persze vannak,
akik csak rövid időre térnek be viccelődni, rajzolni egyet,
de számos mélyebb beszélgetés kialakul minden fesztiválon. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a betérők megtapasztalják, ők vannak a középpontban, arról és olyan
mélységben beszélgetünk, ahogy Ő szeretné, nem ítélkezünk és szeretettel fordulunk feléjük.
Néhány fesztiválon az esti áhítat – amit egy evangélikus
vagy református lelkész, vagy egy katolikus pap vezet
– nyitott, vagyis bárki csatlakozhat az imádsághoz. Felemelő élmény megélni azt a kettősséget, hogy pár száz
méterről halljuk, ahogy az egyik zenekar már színpadon
játszik, mi azonban figyelmünket a kora esti órákban még
az evangéliumra, Isten üzenetére szánjuk.
Számomra a legfontosabb tapasztalat és élmény, amit a
KözösPontnak köszönhetően megtapasztalhattam, hogy
igenis napjainkban is vannak olyan keresztény fiatalok –
felekezettől függetlenül – akik fontosnak tartják keresztény identitásukat, hitüket, és ezt bátran merik felvállalni
mások előtt, sőt, büszkén tudnak egy fesztiválkörnyezetben erről beszélgetni, tanúságot tenni. A KözösPontban
találtam egy olyan kezdeményezést, aminek az egyik fő
motorja a szeretet, a krisztusi szeretet. Ezt próbáljuk évről
évre megvalósítani, így a szórakozás, buli, koncertek mellett valami sokkal fontosabb értéket is képviselünk, ezáltal

Magyarként New Yorkban
és New Jerseyben

Erdélyben élő magyar lányként gyakran éreztem vágyat
arra, hogy egy olyan közegben élhessek, ahol minden ami
körülvesz, magyar. Igaz, erősen hagyományőrző katolikus
családban nőttem fel magyar szülők gyermekeként, illetve
magyar oktatásban is részesültem, a Budapestre való költözés mégis teljesen új perspektívát jelentett számomra:
az ügyintézés magyarul folyt, a plakátokon magyar nyelvű feliratok szerepeltek, és minden nap magyarul szóltak
hozzám. Bár mindez öröm számomra, talán épp a Romániában eltöltött tizenkilenc év miatt érdeklődöm különösen aziránt, hogy miként élnek azok a magyarok, akiknek
bármilyen oknál fogva az otthonaiktól távol kell boldogulniuk. A New Yorkba
való utazásom tökéletes
lehetőséget biztosított
arra, hogy a világ egyik
leghíresebb városának
nevezetességein túl azt
is megvizsgáljam, hogy
miként ápolják magyar
hagyományaikat és keresztény
gyökereiket
kint élő honfitársaink.
A II. világháború alatt,
illetve az 1956-os forradalom leverését követően megnövekedett azon
magyarok száma, akik
az Egyesült Államokban „kezdtek új életet”.
A 2010-es népszámlálás
szerint az országban több, mint másfél millió, magyar felmenőkkel rendelkező lakos él. Államok szerinti eloszlásban a legtöbb magyar Ohióban, New Yorkban, Kaliforni-

ában, Pennsylvaniában, illetve New Jerseyben tartózkodik
– több mint 700 ezer fő. New York City kiemelkedik a mezőnyből, ugyanis a városban a több tízezret is meghaladja
a magyarok száma, bár azt külön vizsgálni érdemes, hogy
mennyi időt követően és milyen körülmények között vallja magát egy megkérdezett inkább amerikainak, mint magyarnak.
Látogatásom során a korábban Little Hungary névvel illetett, Manhattanben található 82. utca környéki területet
kerestem fel. A negyed napjainkban már nem tartja össze
úgy a magyar közösséget, mint évtizedekkel ezelőtt, és hiába viseli még a keleti 82. utca egy része a King Stephen of

Hungary Way nevet – bár ez táblákon nincs jelölve –, ha
óvatlanok vagyunk, talán észre sem vesszük a magyar kötődést. Mégis, kicsit figyelmesebben körülnézve megtalál-

válunk Krisztus fesztiválozó tanúivá.
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hatjuk a jelenleg is aktívan működő Magyar Házat, illetve
egy Szent István nevét viselő oktatási intézményt is. A Saint Stephen of Hungary School egyik dolgozója elmondta,
az intézmény 1928-ban jött létre, és jelentős szerepe volt
a magyar zsidó közösség fiataljainak oktatásában. Ennek
ellenére ma már sem az oktatók, sem a diákok között nem
találhatóak magyarok, a közösség pedig New Yorkhoz
méltán rendkívül sokszínűvé vált. Van azonban oktatási
lehetőség magyar fiatalok számára ma is Manhattanben,
az Arany János Magyar Óvoda és Iskola által kínált, szombatonként tartott tanórák keretén belül. A 82. utcában található továbbá a 2015-ben bezárt New Yorki Szent István
Egyházközség is, illetve a New Yorki Magyar Református
Egyház temploma. Két utcával lejjebb észrevehetjük a
New Yorki Magyar Baptista Gyülekezet épületét, mely a
megkérdezettek elmondása szerint magas népszerűségnek örvend a magyar fiatalok körében.
Római katolikusként, illetve a katolikus közösségszervező szak hallgatójaként fontosnak tartottam azt, hogy részt
vegyek egy magyar nyelvű vasárnapi szentmisén, illetve,
hogy találkozzak a jelen levő közösséggel. Ahogy már em-
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lítettem, a Szent István magyar templom bezárt, azonban
a 87. utcában található Szent József templomban minden
vasárnap két órakor magyar nyelvű szertartásra kerül sor,
melyet azon a vasárnapon Juhász Imre atya, a New Brunswick-i Szent László templom magyar plébánosa tartott.
Az atya 2013-ban érkezett az Egyesült Államokba Mexikóból, ahol több mint öt évig tevékenykedett Quintana
Roo államban. „Ezen idő alatt látogattam meg az Egyesült
Államokban egy házaspárt, akiket még Magyarországon eskettem. Ők vittek el, és találkoztam a magyar közösséggel,
akik később indítványozták, hogy inkább náluk maradjak
és magyar pasztorációt végezzek” – mondta az atya, aki
szerint nehéz szavakba önteni, hogyan érintette a magyar
közösséget a Szent István templom bezárása: „A templom
bezárását a hívek második Trianonként emlegetik. Azt,
hogy milyen érzelmeket vált ki, nehéz elmagyarázni, ezt át
kell élni. Az itt élő nemzetiségek tudják, érzik és elszenvedik a templombezárások és összevonások következményeit.
Ezeknek a hatását nem lehet megbecsülni, csak érezni, hogy
valami nagy kár keletkezett a hívek lelkében. Gyakorlati
szempontból annyi, hogy nincs lehetőségünk hittanórákat
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tartani, mivel nincs olyan közösségi hely, ahol vallásos vagy
közösségi tevékenységet lehetne folytatni.” Nemcsak a hittanórákra volt jelentős hatással a templom bezárása, hanem
a különböző eseményekre is, például a fiatalok számára
szervezett bálokra: „Közösségi események közül a bálok
voltak a legjelentősebbek. Mióta a Szent István templomot
New Yorkban bezárták, helyhiány miatt ez teljesen elmarad.” – véli Juhász Imre atya, aki szerint azonban a fiatalok
már másfajta módon közelítik meg az ilyen eseményeket,
mint korábban. Ennek ellenére vannak még ma is népszerű programok, a magyar kormány pedig sok lehetőséget
kínál arra, hogy a fiatalok Magyarországon táborokban,
táncházakban vegyenek részt.
Sokan ott találkoznak, a barátságok pedig az Egyesült Államokban is folytatódnak.
Bár a szentmisén a létszám
alacsony volt, a hívek többségét pedig az idősebb korosztály tagjai alkották, érdekes
volt látni, hogy mikén ápolja a
közösség a kapcsolatot többek
között azzal, hogy minden vasárnapi szentmise után közös
uzsonnát tart. Fontos továbbá,
hogy a New York-i plébánia
és a Szent László New Brunswick-i plébánia hívei is szoros
kapcsolatot ápolnak egymással: „A Szent László búcsú ünnepélyes megtartása vonzza a New York-i híveket, így ezen
a napon a New York-i hívek eljönnek, külön buszt bérelve
az alkalomra.”
Az aktív vallási tevékenységen túl számos más közösség
is hozzásegít ahhoz, hogy a magyarok megőrizzék identitásukat a tengeren túl. Ilyen a Széchenyi Magyar Iskola,
mely több mint negyven éve működik New Brunswick
területén, a Teleki Pál Cserkészház, vagy a Mákvirág- és
Csűrdöngölő Néptánc Együttesek. Újra csak érdemes kiemelni a New York-i Magyar Házat, mely intézmény magyar cserkész foglalkozásokat, hagyományőrző közösségi
összejöveteleket, néptánc-oktatást és fiataloknak való foglalkozásokat is kínál.
Végezetül, egy kevésbé konvencionális, de izgalmas példát említenék, a 85. és 86. utca sarkán található, Budapest

Café éttermet. A helyiség egyik kedves és segítőkész magyar munkatársának elmondása alapján az étterem már
tizenhét éve műkődik a város ezen részén, és elsősorban a
magyarok, de a külföldi vendégek körében is közkedvelt:
az üzlet olyan jól működik, hogy gyakorlatilag nincs szükség marketing tevékenységre, így aktívan nem is használják a közösségi médiát sem az étterem népszerűsítésére.
Nem ez az első magyar vendéglátóipari-egység azonban
New Yorkban: a Queensben található magyar pékség már
negyvenkét éve kinyitotta ajtaját azok számára, akik kíváncsiak a magyar ízekre. Jelenleg is Queensben készítik
el azon ételeket, amelyek később az asztalra kerülnek a

kicsiny, de hangulatos manhattani étteremben. Az ételek
készítésében egy olyan magyar hölgynek van főszerepe,
aki már harminchat éve az Egyesült Államokban él, így
biztosak lehetünk benne, hogy tradicionális recept alapján készülnek a finomságok.
A magyarság megéléséről számos vonatkozásban beszélhetünk: szó eshet hitbeli és vallási tevékenységekről,
hagyományőrző eseményekről, de egyszerű személyes
találkozásokról is, melyek mind-mind az identitás megőrzéséhez járulnak hozzá. Talán nincs is annál nagyobb
büszkeség, hogy már több, mint negyven alkalommal
került megrendezésre a Hagyományos Magyar Fesztivál,
„Lángos truck” járja körbe Manhattan utcáit, gulyáslevest
ehetünk a 85. utcán, illetve magyarul mondhatjuk közösen a Miatyánkot vasárnaponként.
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Gerlachfalvy Réka

„Csak a szeretet hiteles”

Nemzetközi Konferencia a HTK-n
Ahogy mi láttuk...

Ilyen volt a Balthasar-olvasótábor Kismaroson

Június végén, Kismaroson a Ciszterci Nővérek Monostora
adott otthont a Puskás Attila atya által életre hívott Balthasar-tábornak, ahol karunk hallgatóin túl több teológiai
fakultásról érkeztek a résztvevők. A három nap nemcsak
ismeretszerzésre, hanem közösségépítésre is kiváló alkalom volt.
Puskás Attila atya az egyik legelkötelezettebb hazai kutatója a neves svájci teológus Hans Urs von Balthasar (19051988) életének és műveinek. Előadásain, tanulmányain
kívül egyéb szálakon is próbálja megismertetni, megszerettetni az egykori jezsuita szerzetes
teológiáját. Így többek között évek
óta vezet Balthasar-olvasókört, szervezett Balthasar-konferenciát, sőt
már többször Balthasar-tábort is.
Most úgy vélte, hogy itt az ideje egy
kis megújulásnak, ezért idén nyáron
nem egy, hanem két Balthasar tábort
hirdetett. Egyiket a haladóknak, másikat kimondottan a jelenleg teológiai tanulmányaikat folytató hallgatóknak, amelyhez végül
résztvevőként társult Gájer László atya, és az Esztergomi
Hittudományi Főiskola, valamint a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola néhány növendéke is. A
tematikus nyári rendezvény a ciszterci nővérek hegyvidéki környezetben található monostorában zajlott. A hely az
elmélyülésre és a kikapcsolódásra is egyaránt alkalmasnak
bizonyult, a nővérek pedig szinte láthatatlan segítőként
voltak jelen, finom ételekkel gondoskodtak a táborozók
jólétéről. A tábori napok közös szentmisével indultak,
amelyeken Attila atyán és László atyán túl a frissen szentelt diakónus, Lőw Gergely is mondott homíliát. A három
nap alatt Balthasarnak a Csak a szeretet hiteles című műve
került terítékre. A szöveg feldolgozását Attila atya előadá-
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sai segítették. Így a jelenlévők többek között megismerhették Balthasar életútját, életművét, azokat a filozófusokat,
tanítókat, akik nagy hatással voltak rá, holisztikus gondolkodásmódját, valamint rátekintést nyerhettek, milyen
a filozófia és a teológia viszonya a XX. századi gondolkodónál. Balthasar műveltsége sokrétű, érdekes tapasztalat volt felfedezni, ahogy például a zene iránti vonzalma
az írásaiban is megjelent. A táborban esténként érdekes
beszélgetések alakultak ki az olvasott szövegekről, igazi
műhelymunka folyt. Parázsló viták helyett inkább nyelvi

problémák megoldására koncentráltak a fiatalok, eredeti
szövegek és szótárak segítségével. A lelkesedés annyira a
tetőfokára hágott, hogy a szünetekben a szemfülesek felfedezték a monostorban található Balthasar műveket, és
örömmel mutatták meg a többieknek. A Balthasar szövegek nehezek, idő kell a megértésükhöz, harmadik napra
azonban már mindenki belejött, belátta, hogy nem véletlenül volt olyan hosszú idő egy-egy rész értelmezésére. A
jó hangulatú tábor összességében a Balthasarral újonnan
ismerkedő és a műveiben már valamennyire jártas résztvevőknek is egyaránt élményt nyújtott.
„A szeretve élők tudnak a legtöbbet Istenről, rájuk kell figyelnie legjobban a teológusoknak.” (Balthasar)
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Lőw Gergely
Karunk a Vatikáni Joseph Ratzinger – XVI. Benedek
Alapítvánnyal karöltve rendezett konferenciát október
8-9-én A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az
Egyház társadalmi tanítása
tükrében címmel. Nagy érdeklődés mutatkozott erre
a nemzetközi eseményre, az
első nap a Magyar Tudományos Akadémián több, mint
teltházas részvétellel zajlott,
de másnap a Hittudományi
Kar díszterme is megtelt a
világ különböző tájáról érkezett professzorokkal és
érdeklődő hallgatókkal. A
különböző médiafelületeken
részletesen lehet tájékozódni
a konferencia lefolyásáról,
hála Istennek szép számmal
jelentek meg írások. Itt nem
szeretnénk részletekbe bocsátkozni, csupán azt kívánjuk
megmutatni, hogy bennünk hogyan állt össze a konferencia mondanivalója, illetve mit viszünk magunkkal.
Mi a konferencia mondanivalója?
Hogy belülről kell kezdeni a megújulást. A struktúra
megújult itt Közép-Európában is, de akkor újulunk meg
valójában, ha a struktúrában élő, mozgó emberek is megújulnak, akik valójában a struktúrát alkotják. A kétnapos
intenzív eszmecsere felépítésében a múltból indult, feltérképezte a jelent, majd ezek alapján a jövőbe kívánt utat
mutatni, mindezt az Egyház Társadalmi Tanítása mentén.

Öröm volt megélni, tapasztalni, hogy az egyházunknak
világos képe van múltunkról, érzékeli jelenünket és van
reményteli elképzelése jövőnkről is. Az Egyháznak van
örömteli üzenete a mai világ számára.

Az előadásokról - szubjektíven
Erdő Péter egy széles perspektívát felrajzolva mutatta be,
hogy hazánkban hogyan is zajlott le a rendszerváltás, milyen módon értékelhetjük azt, ami végbement. Elmondta,
hogy bizonyos benne, a Szentlélek vezette az egyházunk
megújulását itt Magyarországon. Az új helyzetben nagyobb
szabadsággal rendelkezik az Egyház, de új intézményi kötelességek is hárulnak ránk (például a templomok fenntartása, amit tulajdonképpen Szent István kora óta a kegyúri
rendszer látott el). A népek közötti kiengesztelődés kell,
hogy legyen az egyik fő feladatunk a jövőben. A nemzetek
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közös múltja, kultúrája, politikai autonómiája érték, jó, de
nem a legfőbb jó. Ennek szellemében a környező országok
püspöki konferenciáival fontos a jó kapcsolat ápolása és
fenntartása.
Hans Joas, korunk egyik legismertebb társadalomtudósa
bemutatta számunkra – ahogy Görföl Tibor is megjegyezte –, hogy egy német professzor is tarthat izgalmas előadást. Bemutatta, hogy egyszerű jelszavakkal és egyszerű
megoldásokkal nem sokra megyünk, ha a történelmi folyamatokat akarjuk megérteni. Hans Joas hangsúlyozta,
hogy a vallások sokkal többet jelentenek a doktrínáknál.
A narrációkat nehéz lefordítani színtiszta tudományos ál-

lításokra. Ha mégis megpróbáljuk vagy az univerzalizmus
vagy a perszonalizáció kerül előtérbe. A kereszténység az
erkölcsi univerzalizmus egyik formája, és üdvözölnie kell
azokat a vallásokat, filozófiákat, amelyekben ez szintén
megjelenik. Nem szabad elzárkózni a párbeszédtől. Megtudtuk a német professzortól, hogy amikor a társadalom
valóban ráébred egy értékre, és értékként fogadja el azt, az
valódi innovációt jelent. Például a demokratikus értékek,
az emberi méltóság vagy az emberi jogok mind benne
vannak az evangéliumban. Miért tartott 1700 évig hogy
ezeket intézményesítsük és törvénybe foglaljuk? Mert
hosszú folyamatoknak kell lezajlaniuk, amíg az emberek
érzelmileg el tudnak távolodni, például akár a rabszolgatartás jelenségétől, amely bizonyos módon és mértékben
még mindig jelen van társadalmukban. Ezt a folyamatot
azonban a keresztények nagyon is elősegítették. A német
társadalomtudós bátran beszélt két igen kényes politikai
területről is: a migrációról és a közös európai védelmi
politika ügyéről. Azt mondta, fontos az egyensúly fenntartása. Oda kell figyelnünk, hogy nehogy a Dickens által
„teleszkópikus filantrópia” jelenségének nevezett hibába
essünk (Jerry B. asszony elhanyagolja a gyerekeit, miköz-
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ben afrikai szegényeknek gyűjt). Vannak erkölcsi kötelességeink, de ezek között nem lehet egy előre meghatározott
matematikai képlet alapján egyensúlyt teremteni. Emberi
módon kell válaszokat keresnünk. A közös védelmi politika pedig egy egészen sajátos jellegű kérdés. A közös valuta, az absztrakt szinten való európai egyesülés jó dolog, de
elképzelhetjük, milyen feszült helyzetet szülne, ha többségi szavazat alapján egy olyan háborúba kéne küldenie egy
országnak a saját katonáit, amelyet egyébként egyáltalán
nem támogat.
Stefano Zamagni olasz közgazdász professzor három fogalom köré építette előadását. Azt mutatta be, hogy az
utóbbi 40 évben mennyire elfelejtődött és
eltorzult három értéknek, az emberi személyiségnek, a demokráciának és a testvériségnek a fogalma, ezt azonban nem igazán vettük észre. A mai utilitarizmusban
nincs helye a személy fogalomnak, mint
ahogy például a kínai nyelvben nincs is szó
a személyre. Személy nélkül azonban nem
létezhet közösség, közösséget csak személyek alkothatnak. Napjaink szekularizált
társadalmában úgy kell élnünk, mintha
a közösség nem létezne („et si communitas non daretur”). A demokrácia esetében
fontos odafigyelnünk a pozitív és a negatív szabadság
különbségére. Akkor vagyok pozitívan szabad, ha képes
vagyok elérni az életcélomat. A neoliberalizmus csak a
negatív szabadságot garantálja, a pozitívat nem. Hiába
mondom, hogy valakinek joga van az evéshez, ha nincs
mit ennie. „Én nem korlátozom Önt semmiben, tőlem
aztán éhen is halhat”. A testvériség fogalmáról Zamagni
professzor elmondta, hogy nem azonos a szolidaritással.
Egy testvériségi társadalom létrehozása a célunk, nem
egy szolidáris. A szolidáris társadalomból el akarnánk
menekülni, mert hiányzik belőle a személyesség. Ez a
különbség a két fogalom között. A testvériség személyességet kíván meg tőlem: én megyek, én teszem. Akár az
irgalmas szamaritánus. A szolidaritás kisebbségi érzést
kelthet bennem. A testvériség fölemel, mert a szeretet
vezérli. Az olasz közgazdász optimista Európa jövőjével
kapcsolatban. Egy újfajta reneszánsznak kell kibontakoznia. Európának vannak rejtett kincsei, felszínre kell,
hogy bukkanjanak. Ne vegyük át az amerikai modelleket, mondta Zamagni professzor, ne utánozzunk, hanem
találjuk meg a saját kultúránkban gyökerező saját utunkat és megoldásainkat.
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Pintér Álmos
Ft. Maciej Hulas előadása a patriotizmus és az életrajz fogalmát állította egymás mellé. Hogyan kapcsolódhat ez a
két, látszólag egymástól igencsak messze álló téma? Természetes, így, hogy a haza-tudat, a saját népünkhöz való
tartozás fontos szerepet tölt be az identitásunkban. De
mi a helyzet a mai világban? A hagyományos, összetartó
közösségek bomladoznak, individualizálódnak, háborúk,
népirtások, természeti katasztrófák miatt milliók voltak
és lesznek kénytelenek elhagyni szülőföldjüket. Mások
az emberhez méltóbb, vagy csupán a kényelmesebb élet
reményében vándorolnak el. Hogyan befolyásolja, sebzi
meg az identitást a hazától való elszakadás? Milyen lehetőségük van identitásuk megfogalmazásában azoknak,
akiknek különböző okok miatt nem adatott meg életükben az „itt vagyok otthon, ez az én hazám” tapasztalata?
Hulas professzor először tisztázott néhány alapvető kérdést a patria, patriotizmus fogalmával kapcsolatban, majd
előadásában ismertette saját kutatását. Az ilyen ember
számára patria nem ősei földje, egy adott kultúra. Az életében felbukkanó és változó kapcsolatokat, személyeket,
helyeket, nyelveket és értékeket saját életrajzában kénytelen, és lesz képes integrálni- és később ehhez a képességet
is kifejleszti magában -, hogy végül elmondhassa: ha a
hazámban nem is, de a saját életemben mégiscsak otthon
voltam.
Kapiller Bernadett
A magam részéről, nem tudok igazán kiemelni egy-egy
előadót a két napból, így jelen írásomban sem erre helyezem a hangsúlyt. Számomra a konferencia egy olyan
összefüggő, tanulságos esemény volt, mely inkább egy átfogó képet adott, és az egyes előadóktól vett gondolatokat
összegezve tömörült bennem.
Én úgy indultam neki a programnak, hogy nem sok előzetes ismeretem volt az érintett témákból – legalábbis tudományos szinten. Tekintve, hogy a vizsgált időszak az a pár
évtized, melybe beleszülettem, és felcseperedtem, sok kérdésre nem volt rálátásom, és összehasonlítási alapom sem
– így igazán inspirálóan hatottak rám a különböző, és sokoldalú nézőpontok. Csak néhány dolgot kiemelve: a gazdasági kérdések és témák sosem érdekeltek igazán, azonban, mind az első napon, mind a másodikon volt ilyen
témákat érintő előadás, és bizonyos értelemben hasonló
értékekre hívták fel a figyelmünket. Győrffy Dóra Értékrend és gazdasági fejlődés Közép-Európában (1989-2019)
címen tartott előadásában a bizalom kapott központi sze-

repet, míg Laura Baritz O. P. Keresztény Társadalmi Elvek
a Gazdaságban (KETEG) – válasz és javaslat c. előadása
– ahogyan azt sejtette előre – egy olyan gazdasági modellt
állított elénk, mely a keresztény értékrendeken alapszik –
és nagyon is működig.
A konferencia megerősített abban, hogy az élet praktikus
oldala is élhetőbb, és fenntarthatóbb a keresztény értékek
fényében, és abban, hogy a teológiai tanulmányok nem a
világtól távolítanak el – mint sokan gondolják a kortársaink közül – hanem csak jobb tájékozódási pontokkal szolgálhat számunkra. Hogy az előrejutás belülről indul, hogy
minden nemzetnek meg kell találnia a maga útját, melyen
haladni tud – és ezen gondolattal, minden embernek egyénenként is. Hogy katolikusnak lenni nem „elavult” dolog,
hogy nem attól lesz valaki „gondolkodó”, ha elveti az egyház tanítását, hiszen minden, amire értékként rá tud csodálkozni az emberiség, azt hirdeti az evangélium is – sőt,
esetenként még többet is kér tőlünk. Zamagni professzor
előadásában említett példával élve, Szent Ferenc megtérése előtt is osztott élelmet a szegényeknek, megtérést követően azonban oda is lépett hozzájuk, és megölelte a leprás
embert is. Ezt a példát a professzor a szolidaritás és – a
megtérés után, a helyébe lépő – testvériség fogalma közti
összefüggésre hozta.
Bár az előadások főként gyakorlatias témákat érintettek,
én inkább spirituális értelemben fogadtam be őket, és ezen
megközelítések arra buzdítottak – melyre a második nap
Kránitz Mihály dékán úr is felhívta a figyelmünket –, hogy
a világban kell élnünk, mely egy változó világ, és ezen új
kor küszöbén talán még merészebbnek kell lennünk. Mert
Szent Margit példáját már sokan ellenszenvesen figyelik a
fiatalok közül, de az abban a korban példa értékű aszkézis
mára már szimplán brutálisnak hat. A mai kor gyermekeihez más eszközök vezetnek – nem egy piedesztálra emelt,
távoli, tökéletes, de elérhetetlen példa. És mint ahogy az
emberek sokfélék és sokoldalúak, úgy az egyház gondolkodásának is sokrétűnek kell lennie – ami ezen konferencián is megvalósulhatott. Mert bár az ember szeret
skatulyákban gondolkodni, és szétválasztani az „egyházi”
és a „világi” életet és kérdéseket, mégis, „Amit tehát Isten
egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt. 19,6b) Azt
hiszem – és ez a konferencia valahol ezt erősítette meg
bennem –, hogy a mai keresztényeknek egyik feladata az,
hogy elvigyék a többi embernek az örömhírt, miszerint
nem igaz, hogy „Minden Egész eltörött”. (Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában)
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Jeso Eszter

„…Nem szolgálhattok Istennek
és a mammonnak.”
(Lk 16,13)

Jézus a Lukács evangéliumának 16. fejezetében a 9.-13.
versekben keményen kifejezi azt, amit az első parancsolat is magába foglal: „Senki mást ne tekints Istennek, csak
engem.” (Kiv 20,3) Bár Jézus ezekben a sorokban a pénz,
mint vagyon helyes megítéléséről beszél, úgy gondolom,
hogy érdemes végiggondolni, hogy mit tekintünk mi a
XXI. században mammonnak, bálványnak.
Mik váltak a mai ember életében bálvánnyá? Mik azok,
amik elveszik a privilégiumot Istentől? A mai ember életében éppúgy, mint Jézus korában, jelentős helyet foglal el
az anyagi vagyon, a siker, de talán még inkább meghatározóvá vált a virtuális világ, a közösségi háló és a „Smartphone”. Milyen hatásai vannak ezeknek az ember életére?
Ezek bálványaink lettek, teljesen a hatalmukba kerítették
a társadalmat, nélkülük már szinte létezni sem tudunk,
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szavait az ember teremtésekor: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” (Ter 2,18) Arra lett az ember ugyanis teremtve,
hogy közösségben éljen, és úgy valósítsa meg önmagát.
Ezek a mammonok nem csak az emberkapcsolatunkra
vannak negatív hatással, hanem
az Istenhez fűződő napi, mély,
személyes kapcsolatunkra is. Mivel rengeteg időt töltünk a virtuális világban, így kevés vagy szinte
semennyi idő nem jut az Istenre.
Sokszor jó esetben elmormolunk
esténként egy Miatyánkot vagy
Üdvözlégy-et, és lelkiismeretünket
megnyugtatva konstatáljuk, hogy
a napi ima ki van pipálva. De ha
valójában őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, akkor belátjuk,
hogy Isten ennél sokkal mélyebb és
személyesebb kapcsolatot szeretne
kialakítani velünk. Olyat, amelyben Ő szól hozzánk, és
mi bárányaiként meghalljuk szavát, és felismerjük hangját
(vö. Jn 10,1-16). Így azonban meg kell tanulnunk őt a mai
kor ezen mammonjai elé helyezni, neki kell adnunk az elsőbbséget életünkben.
Természetesen az okostelefonokra letölthető alkalmazások között találunk olyanokat is, melyek segítik, előrébb
viszik az Istennel való kapcsolatunkat. A világhálón pél-
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dául számtalan lélekmegindító éneket hallgathatunk meg,
válogathatunk közöttük, és minden élethelyzetben megtalálhatjuk azt, amelyre épp szükségünk van. Imák, lelki
olvasmányok, különböző Szentírásfordítások is elérhető-

ek már. Csupán tudnunk kell ezek átelmélkedése során is
a közösségi hálókon offline üzemmódba váltani, és teljesen a Lélek szavára figyelni.
Ha beismertük, hogy mammon lett számunkra a telefonunk és a virtuális világ, amelyben élünk, akkor tegyük
meg a lépéseket a valódi krisztuskövetés útján, és szakítsunk időt az embertársainkkal és Istennel való személyes
kapcsolat kialakítására.

egyfajta virtualitásban élünk. Állandóan arra törekszünk,
hogy minden másodpercünkről beszámoljunk a közösségi oldalakon, és a nap 24 órájában elérhetőek vagyunk.
Elérhetőek vagyunk – de virtuálisan. A személyes emberi
kapcsolataink ugyanis kezdenek kihűlni, szinte nem kommunikálunk egymással, sokszor még azokkal is a közösségi oldalakon társalgunk, akikkel egyébként egy légtérben,
helyiségben tartózkodunk. A nagyvárosi tömegközlekedési eszközökön utazva sokszor észre sem vesszük a
mellettünk álló időseket, akiknek illene átadni helyeinket, mert teljesen leköt bennünket a zene hallgatása és a
közösségi oldalak hírfolyamának görgetése. Ezáltal egyre
inkább magányosokká válunk, ami a különböző lelki betegségek okozója. Úgy vélem, talán meg kellene fontolnunk emberi személyes kapcsolatainkra értelmezve Isten
Fotópályázatunk 2. helyezettje Antoni Gellért felvétele
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ók között, és elenyésző lesz azok száma, akik még ismerik
a szavakat, melyekre az emberi lét-tapasztalat egészét fel
lehet építeni és melyekkel útravalót lehet nyújtani a kö-

bővítette szókincsünket: szabad verseny; piac; láthatatlan
kéz… Túl az elveken a szocializmus kiadós jelenléte belenevelte az emberekbe, s főként tanárainkba a politikai
magánvélemény nagyfokú mellőzését, megvonva ezzel a tanítványok jövőbeli értesültségének
lehetőségét. Furcsának tűnhet, hogy egy teológiai témájú írás a politika zavaros vizeire merészkedik, de a II. Vatikáni Zsinat különösen is
hangsúlyozza a földi dolgok „átlelkesítésének”
szükségességét. Mivel a politika a polisz ügyeivel való jótékony foglalatoskodás, ez magában
kell, hogy foglalja a politikában való keresztény,
polgári szerepvállalást is. Emiatt ahol szükséges és a téma úgy kívánja, kitekintést teszünk a
közélet színterére is. Az ősök feledése, és az ősi
elértéktelenedése azért történhetett meg, mert a

vetkező generációknak. Lesznek új kifejezések (pl.: app;
wi-fi; pay-pass; bit coin), sok olyan, amelyről most még
fogalmunk sincsen. Ezek lesznek a jövő szavai, miközben
a metafizika nagy szavai kilúgozódnak, eredeti értelmük
elhomályosul. De miért baj ez?
Ugyanazért, amiért a mai társadalom már nem beszél
a nagy öregekkel. Biológiai eufemizmusa révén az idős
korosztályt elhasznált égésterméknek minősíti, melynek
erejével jól esett évtizedeken keresztül hajtani a társadalmi rend embertelen fogaskerekeit. Mivel a fiatalok nem
a legjobb tanítóktól kapták a bölcsesség morzsáit, idős
korukra kevesen lesznek valójában bölcsek. Legfeljebb
egy szakterületen kiemelkedőek, de már rég nem a falu
bölcsei… Még egy középkorú férfi is jobban részesedhet
az egy, igaz Bölcsességből, ha ezekhez a gondolatcsírákhoz fiatalon hozzájutott és hagyta nőni szíve termőtalaján.
Azonban a legnagyobb esély akkor is arra van, hogy az
idősekben forr össze elegendő év után a tapasztalat és az
átelmélkedett élet. Őket a mai társadalom jó levegőre zárja, hadd legyenek a többi „öreggel”, ha pedig beteg, félelmetes módszerekkel igyekszik minél hamarabb kiiktatni
tökéletes családi életéből. Sajnos a szocializmus Magyarországon ebből a szempontból különösen is káros hatással volt a társadalmi életre. Nagyapáink generációját még
igazi tanítók oktatták: papok, lelki emberek, akik ismerték az alapszavak fontosságát. Apáinkat viszont már az a
rendszer tanította, melyben az alapvető kifejezések a termelési viszonyok; a vallás, mint ópium; a matéria imma
nens beteljesedése voltak. A rendszerváltozás csak tovább

technika világában úgy gondolkodunk, hogy a „régi nem
jó, ki lehet dobni”. Ám a szellem világában az ősi nélkülözhetetlen, és azt kell új tartalommal megtölteni! Újbort
az új tömlőbe. Nem a régi tömlőbe, mert szétrepeszti, de
tömlőbe! Ugyanarra a mintára. A minta felfedezése lényeglátást feltételez, amire tapasztalatunk szerint kevesen
vagyunk képesek.
A hindu metafizika szerint csak egyféle igazi tudás létezik: amelyik megvált. A tudásnak szóteriológiai szerepe
van, megvilágosít és szabaddá tesz. (ld. Jn 8,32) Az ilyen
tudás paravidja, ami körülbelül így fordítható: egzisztenciális tudás/éberség. Ennek ellentéte az aparavidja, az információ, ami személyesen nem érint, pusztán empirikus
adalékanyag, még ha Istenre-vallásra vonatkozik, akkor
is csak alacsonyabb rendű tudásnak nevezhető. Ide sorolható a szent iratok szövegének ismerete, a retorika, a
rítusok precíz elvégzése, a nyelvtan, az etimológia, a matézis, és még sok más tudásdarabka. Ha személyesen nem
érint, nem követi életmódváltozás, akkor az nem felsőbb
spirituális tudás, csupán érzéki, periferikus ismeret. Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy tanulással töltött időnk
mekkora része irányult ilyen alacsonyabb rendű tudás
megszerzésére.
Ezen a ponton vizsgáljuk meg a gnózis szót, melyet az
első évszázadokban – a különböző heterodox keresztény
tanításokkal szemben – az egyházatyák sajátosan krisztusi
értelemben hangsúlyoztak. Egyházi személyek a múltban
akkor követtek el szellemi öngyilkosságot, amikor a világi kérdések megválaszolását a szentírásból – fundamen-

Az apokalipszis-légkör
Szent iratok feszegetik a lét kérdéseit, bölcs írók közlik felismeréseiket. Írhat-e még valaki bármi újat több ezer év
írásos emlékei után? Nem is vállalkozom erre, a legtöbb,
amit tehetek, hogy a bennem kikristályosodó gondolatfoszlányokat személyem: múltam és élményeim csatornáján keresztül megszólalni hagyom. Méltóságom és szakrális egyszeriségem ezzel is elismerem, szólásszabadságom
érvényesítem. Isten Fiai között utolsóként, kérem azok
bocsánatát, akik a szeretet iskolájában előrehaladottabbak
és egyszerűbben tudják kifejezni magukat a lényeget illetően. Merek szólni, de nem elbizakodottságból, hanem
mert „Krisztus szeretete sürget”(2Kor 5,14) engem.
Kereszténynek lenni nem pusztán egy vallás követése – ez
meglehetősen leszűkíti és kategorizálja az Evangélium súlyos üzenetét. Az üzenet tartalma, hogy a romlás ellenére
részesedhetünk az Isten számunkra közölhető természetéből. Átmenthetjük kapcsolatainkat az örök életbe, bukásaink ellenére felemelhetjük fejünket, és akkor is, ha nem
éri meg jónak lenni, van, aki igaznak tart minket. Soraim
célja, hogy egy meglehetősen megszelídített „életstílus”, a
kereszténység szemszögéből elmondjam mindazt, amit
megértettem korunk emberi helyzetéről. A kimerítő tárgyalás lehetetlenségéből fakadóan a témakifejtés inkább
hasonlít majd egy WOLS-festményre, ahol a kompozíció tulajdonképpen nem-kompozíció, és azt a zűrzavart
hívatott megjeleníteni, melyre a Genezis ilyen szavakkal
utal: tohu va-bohu. Soraim egyetlen krízisbe tömörülnek,
válságba, mely érint történelmet, megismerést, vallást és
tudományt.
Mielőtt azonban ezt elkezdeném, végezzünk fogalomtisztázást! Bukásunk egyik oka, hogy a szavak elvesztették
eredeti jelentésüket. Ha ezeket visszaállítjuk, sokféle mentális horizontot leszünk képesek együtt-gondolkodásra
késztetni, saját felismeréseinkkel serkenteni a tradícióá-
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ramlást. Az ilyen szavak: bukás, hagyomány, lét, evangélium a XXI. században külön magyarázatra szorulnak.
Vizsgálódásunk ezért filológiai alapokon nyugszik, hiszen
hitünk szerint Isten Szava jött a világba, hogy emberi szóval beszéljen nekünk magáról.
A nyelv egy folyton változó kommunikációs jel, amely
modern értelmezés szerint a társalgás hasznossága szerint alakul. Negatív utópisztikus elképzelés,
de vegyünk egy
magasan fejlett
technokrata világot, melyben a
kozmosz vallásos
értelmezése már
meghaladott, az
ember eszközei
által feszegeti a
teremtményi és
az isteninek vélt dimenziója közötti határokat. A „haszontalan” szent iratokat elpusztították, a templomokat a
regnáló elit átalakította hazugságszisztémáinak leginkább
megfelelő célokra, a történelmet és irodalmat a legmes�szemenőbb cenzúrával illették. A személyes találkozások
világa lehetetlenné vált a bürokrácia útvesztőjében. Ember embernek már farkasa sem, pusztán számadat, vonalkód, a kibernetikus beültetések elburjánzása által már
az sem bizonyos, nevezhető-e még egyáltalán embernek.
Riasztó gondolat, de világunk efelé tart. Vajon hány év
szükséges, hogy elfelejtsük az olyan alapszavakat, mint a
fentebb említettek? A teljesség igénye nélkül felsorolunk
még néhányat: logosz, ikon, dicsőség, gnózis, lélek, átlényegülés… Kétségkívül néhány száz év hasonló kondíci-
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talista módon – akarták megválaszolni. Teljhatalommal
érveltek olyan nagyszabású eredmények ellen, mint például az égitestek Nap körüli keringése, vagy az evolúció.
A Galilei-per előre vetített egy állandó veszélyt: hogy a
klérus többé már nem az igazi gnózis, az egzisztenciális és
megváltó tudást hirdeti, hanem belebocsátkozik a világra vonatkozó, napról-napra változó hipotézisrendszerek
felállításába. Csakhogy a létre, Krisztus világ előtti létére,
megtestesülésére és felmagasztalására vonatkozó tudás
örökérvényű gyújtópontja minden világi tudásnak. Ennek
a tudásnak kell átvilágítania azt, amit fentebb aparavidjának neveztünk. A klérus ennek a tudásnak a letéteményese, a depositum fidei az a prizma, mely a világi tudás
különböző színeit egységbe fogja, annak a mikroszkópnak és távcsőnek a lencséje, mely a dolgokat valóban Isten
lábnyomaként tudja értelmezni. A szellemi ember akkor
tanít majd úgy, mint „akinek hatalma (exuszia) van”, ha
a reveláció hegyéről nézi az alatta elterülő táj valamennyi
elemét.
Az Antikrisztus nem látványosan jön el az ég felhőin, hanem alulról mállasztja szét az emberi gondolkodást. Nagy
hatással volt Európára a nominalizmus, mely elvitatta

sok száz éves szavak értelmét és létjogosultságát. Talán a
skolasztika hajlamos volt a szőrszálhasogatásra és túlzó
volt definiálási törekvése, de igazabb vágy húzódott mögötte – a valóság fogalmi megragadása az „adequatio rei
et intellectus” jegyében, mint a puszta züllesztés. Ezzel az
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emberek alól mintha kihúzták volna a talajt, s kiábrándulva a filozófiai terminusokból olyan zsákutcákba kényszerültek, mint a „Sola Scriptura” elbutított értelmezése vagy
a vallás egy pusztán etikai alapú redukciója (Immanuel
Kant). Nem mozdul meg az alvilág, Pandæmonium kapui
zárva maradnak, minden, ami történik, a szavak értelmének megkérdőjelezése, egy hazugság-atmoszféra kialakulása, egy apokalipszist, feltárulást kikényszerítő állapot.
Tény, hogy amit a valóságról mondunk, az korlátozott,
egyéni nézőponttól terhes, és sok esetben aggodalmas
tapogatózás a halálfélelem fekete alagútjában, de ez még
nem jelenti azt, hogy ne is mondjunk semmit.
A teológia megtanít minket arra, hogy Istenről csak analógia útján beszélhetünk. A via negativa, a via affirmationis
és a via eminentiæ komolyan veszi az embert és a teremtés nyom-jellegét (vestigium). Itt minden Isten lábnyoma,
megfelelőség van a világot létrehozó Értelem és az emberi
értelem között. A legtöbb, amit tehetünk, hogy tudatában
vagyunk annak, hogy szavaink habár igazak, sosem merítik ki teljesen Istent, aki az Igazság. Isten felfokozott értelemben az, ami. Nem úgy, ahogy a világban lévő dolgok,
mégis azokból tudunk kiindulni, hiszen ezek a nyersanyagai emberi értelmünknek. Jogosult
tehát ilyen szavak használata: Isten
atya; bíró; tanár.
Miért beszélünk folyton Istenről?
Miért nem a világ törvényszerűségeit kutatjuk, miként azt a modern
tudomány teszi, vagy miért nem az
emberi lelket vizsgáljuk és tesszük
meg abszolút alapnak, mint ami ezt
a világot felépíti? A világ és a lélek
elvégre ugyanolyan „regulatív eszme”, mint Isten. Ezek mind segítik
egységbe rendezni gondolatainkat
és megteremtik a helyes cselekvés,
a halhatatlanságtudat és a végtelenség lehetőségi feltételeit. A pszichológia és a modern tudomány
ott téved, hogy nem veszi észre a
létalapot, nem tudja megnevezni az okozatok láncolatának okát, a lélek életének forrását. Ezeket kiszakítja a
relációból, és elvágva a köldökzsinórt, kaján vigyorral és
szikével a kezében méregeti az asztalra kitett objektumot.
Prokrusztész ágyának esete áll fenn, az istenkapcsolat már
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kívül áll a „tudományos” módszer keretein, így ha arról
szólunk, közröhej tárgyává válunk. Azonban a dolgok
túl kicsinek is bizonyulnak, nincs meg a perspektíva, így
a kozmoszt, a lelket „nyújtani is kell”, túlbeszélve, hézagokat pótolva ezotériával és hasonlókkal. Reláció nélkül a
világ és benne a teremtmények nem megmagyarázhatók,
így az ember keservesen egyedül marad, nem tudja, kinek
higgyen. Meggyőződésünk szerint a tudomány és a pszichológia jogtalanul bitorolja a scientia és a lélektan elnevezést, megfelelőbb lenne újkori tudományeszményről és
pszeudológiáról beszélni. A magunk részéről nem tudunk
komolyan venni ilyen végső alapot nélkülöző tautológiákat. Sok évig az igazi pszichológusok éppen ezért autentikus emberek - misztikusok voltak, (lásd Szent Ágoston
pszichológiai Szentháromság értelmezését), nem pedig a
hazugságrendszereket legitimáló megélhetési szakemberek. Komolyan venni nem tudunk továbbá megkeseredett
tudósokat, akik belemenekülve világnézetük atombunkerébe halálos ágyukon tagadják Isten létét. Komolyan
vesszük viszont a szenteket, akik belső várkastélyukba
zarándokolva végigjárják istenképük helyességét. A kérdésre: vajon létezik-e Isten, fel kell tennünk magunknak a
kérdést: vajon mi magunk létezünk-e? Látni fogjuk, hogy
a bizalom aktusa, és az igazi értelemben vett önmegvalósítás szempontjából ez a kérdés kedvezőbben hat.
Scientia viszont az isteni önkinyilatkoztatás és az eleven
tradícióáramlás fényébe állított valamennyi tudásdarabka, így a kozmológia és a lélektan is lehet tudomány, ha
számot vet a világ és a lélek eredetével, céljával és rendeltetésével. A tudományos módszer teológiai, mert ez alkot
teljesebb képet a valóságról. Nehézséget okoz, hogy a hit
és ész területeit mesterségesen szétválasztani igyekeznek
egészen a francia felvilágosodás óta. A hit a vallás felségterülete, a tudományé az ész, a territoriális áthágás megbocsáthatatlan – ismert a dichotómia. Érdemesebb lenne
azonban elgondolkozni azon, hogy a hit (amit a következőkben a bizalom szó jelentéshorizontján helyezek el),
nem adja-e az értelem, a ratio alapstruktúráját, ahogyan
azt például Alexandriai Kelemen állítja a piszta-szó kapcsán. Hiszen minden tudásunk gyökerében valami hitszerű mozzanat található, hogy valakinek elhiszek valamit, s
erre a szilárd pontra építem egész hipotézis-rendszeremet.
Az ész hívő ésszé válik, mely a bizalom terében hozza meg
következtetéseit. Inkább választjuk tehát a nehezebb utat,
nem feledve a primordiális szavakat, melyekre a Szentírás,
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hiteles egzisztenciák és a kultúrák tanítottak meg minket.
A biblikus kutatás számára égető kérdés, hogy vajon az Úr
Szolgájáról szóló éneket egyéni vagy kollektív értelemben
kell-e venni, miként azt a zsidók teszik, s amivel szemben
mi keresztények joggal hangsúlyozzuk Krisztusra való
tökéletes alkalmazhatóságát. Szabadjon megjegyeznünk,
hogy a dánieli Emberfia-látomás hasonló vitával túlterhelt. Az egyházatyák egyértelműen a Krisztus tipológia
fényében értelmezték az említett szöveghelyeket, de olvasható korporatív értelmezés kortárs keresztény körökben
is. Véleményünk szerint a probléma gyökere az, hogy a
Messiás alakja és szerepe a kereszténységben eltávolodik
az emberektől, és egy múltbeli jótevő alakjára korlátozódik. Krisztus valóban a Messiás, és miként Elsőszülött,
az Isten Fiai között első, ősminta, ugyanilyen értelemben Megváltó. Nem vesszük magunkat komolyan, ha ezt
a Krisztus által bejárt utat nem vállaljuk fel annak minden szenvedésével, keresztjével együtt. Messiás tanítja a
messiásokat megváltani a világot. Nem a hatalmi ösztön
érvényesítésével, hiszen Urunk nem fogadta el a Sátán
országokra vonatkozó ajánlatát. Nem is önmegvalósítás
által: hogyan képzelem az üdvösséget, ebben saját alakom
hogyan tud lubickolni, hanem az Atya akaratának való
gyermeki engedelmességgel, mely a szenvedés kelyhét is
magában foglalja. Aki nem vállalja a megtöretést, nem
lesz a világ életévé, akinek nem ömlik vére, az nem keresztény, legfeljebb pietista templomba járó, a világ botrányán
(azaz, hogy megöltük Istent) nyerészkedő. Vannak, akik
az Egyháznak, és vannak, akik az Egyházból élnek. Ki-ki
döntse el, hova tartozik.
Az Emberfia is mi magunk vagyunk, akik nem alulról, a
világ kaotikus tengeréből felmerülő világhatalmi struktúrákkal építjük fel a világot, miként azt Bábel tornyának
építői tették, hanem felülről, a szellem szava által. A szent
iratok szándékosan többértelműek. Magyarázzák az ősminta alakját, de küldetést is adnak, hiszen az Egyház
küldetések élő szövete. Aki nem veszi komolyan messiási hivatását és azt, hogy ez a törekvés csak felülről, avagy
belülről: a szív csendjéből jöhet, nem nevezhető kereszténynek.
Az ember ontológiai alaphangoltsága a várakozás. A szív
örök nyugtalansága olyan adottság, amely egy várakozáson felüli, folyton tartalmat adó és megújító nagy találkozásban formálódik. A világban lévő dolgok miért csak
ideig-óráig képesek kielégíteni minket, és mire irányul
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ez a kimeríthetetlen éhség? Vajon ez az „őscél” az a tér,
amelyben célt célra halmozunk és igyekszünk azokat teljesíteni, annyi idő alatt, amennyire magunkat méltónak
tartjuk? Van, aki a lélek öröklétével számol, de a többség
csak földi keretek közötti megvalósulásra tartja magát
érdemesnek. Halhatatlanságtudat nincs, csak valamiféle
felsejlő hang: kell, hogy többről legyen szó. A materializmus az anyag törvényeit vetíti az emberi sorsra, a termodinamika megtanította számára, hogy egyszer minden
felbomlik, az entrópia növekedése egy végső pontba fut:
a megsemmisülésbe.
Csakhogy az ember ezt nem akarja tudomásul venni, őskori sírok tesznek tanúságot amellett, hogy itt még nem
fejeződik be minden, a biológiai halált követően az embernek egy része megmarad és zarándoklatát a szellemvilágban folytatja. Az egyiptomi halottas könyv szerint a
testtől elvált, vakon és némán, szívtelenül sodródó lelket
a halhatatlan szellemtest a száhu felépítéséig vezeti, hogy
aztán az azonosságban még az istenek közötti különbséget
is letagadva, saját névvel (pl.: Ani, a hivatalnok) eljusson
az Egység tökéletes megvalósulásáig. Ez tényleg tudás,
vagy csak egy mély vágy kivetítése a valóságra? Ezen a
ponton a kérdésünk apóriába torkollik. De gondolkozzunk el azon, hogy ha az ember pusztán biológiai ösztön-gépezet,– mely az evolucionalizmus szerint a legrövidebb úton, és a leghasznosabban építi sejt-életét – miért
mozgat meg hegyeket óriás sírboltokat létrehozva, miért
éli tiszavirág életét sivatagi kolostorban lemondások közepette, miért pazarolja létfenntartása zálogát a nyomorban élők megsegítésére? A magunk részéről nem tudjuk
komolyan venni a materializmus és a modern tudományosság velejétől megfosztott valóság-elképzelését. Ezek
a szeretet-megnyilvánulások mintha az anyag utilitarista
törvényeit felülmúlnák, és az igazán fontos kérdéseket
csak a szellem birodalmából tartanák levezethetőnek.
Már a tudomány számára is nyilvánvaló, hogy a látható, és
az anyag csak a valóság külső burka, mely rendezett formák hálóján feszül, ahogy Hérakleitosz mondaná: tökéletes illeszkedés, mint íj és húrja. A kozmikus háttérsugárzás például nem látható, gépekkel mégis láthatóvá tehető.
Mennyivel őszintébb a hitvallás, amikor így beszél: „hiszek minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.”
Emberi elbizakodottságunk és a technicizmusba vetett
túlzó reményünk csalóka lehet, hiszen az atombombát
kieszelő tudomány a hatalmi ösztön szolgája, nem a szol-
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gálatkész léleké. A szimbólumok világa és működése, a
költészet nyelvének analogikus mivolta, az ősi tradíciók
megbecsülő tanulmányozása segíthet egyfajta holisztikus
világértelmezés (nem zárt világkép) kialakításában, mely
által sokkal őszintébben viszonyulunk a minket körülvevő világhoz, és lényünk legmélyéhez, mely sosem fog
megelégedni a modern tudomány pökhendi mindent tudásával.
Az iskolai történelemórák nem Krisztus emberekre vonatkozó megváltó tervét, üdvtörténetet – az oikonomiát tanítják útkereső ifjaknak, hanem a területszerzés, az
istentelen eszmék, az ármány és vér ciklikus históriáját.
Profán tudást, ami nem vált meg, csak még mélyebbre
rángat az értelmetlen körforgásba. Nem ébreszt vágyat az
istengyermekségre, csak a modern császárkultuszra: az eltaposottak fölötti kárörvendésre.
YVES TANGUY: A kívánság (1949) c. műve egy furcsa világba vezet bennünket, a formák világába, mely a bioszféra mögött húzódik. Rémítő és hideg ez a táj. Uralkodóak
a kékesszürke árnyalatok, zöld színeket egyik képén sem
találhatunk. A művészettörténészek általában a világháborúkat követő, minden addigit felülmúló pusztulásban
látják a művész – és általában a szürrealizmus – alkotásainak indítékát. Ez azonban helytelen gondolkodásra vall.
Nem alulról kell gondolkodni, hanem felülről: a világháború már csak egy okozata a dolgok élvezetén felülkerekedő mélyreható unalomnak. Az emberiség belső világa
valami elképesztő fásultságból akart kitörni, tettet végbevinni bármi áron. Szó sincsen arról, hogy a XIX. század
egyik legnagyobb művésze helyett mondjunk ki dolgokat,
de Tanguy-t bizonyosan nem a rommá lőtt városok, az
aknamezők, és az emberi roncsok ihlették meg, hanem a
háború indítéka: az a felfokozott, nem is valós életvágy,
mely évszázadok óta megnyomorítója az emberiségnek,
és amely meghamisítója a művészetnek. Tájkép növényzet nélkül. A halál partjának elmosódó körvonalai, valódi idea-szemlélés, platóninoészisz. Az első világháború
megoldatlan problémáival, és gusztustalan békekonferenciáival semmit sem oldott meg, de nem is ez volt a célja.
A wilsoni béke-elvek jellegzetes európai mintára sosem
valósultak meg, az izgalom mindinkább fokozódott, a levegőben koncentrálódó fajelméletek és izmusok - az apokalipszis légköri jelenségei – pedig csak arra vártak, hogy
egy rossz gyermekkort megélő kiváló rétor gazdatestének
idegeit elborítva, mint démoni áradat hömpölyögve nyel-
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jenek el országot ország után. Ma sincs ez másképp, sőt a
helyzet sokkal rosszabb. Az ember egy sújtásra alkalmas
husángra sem támaszkodhat az utcákon, és ha kardot köt
baljára – miként a régi idők arisztokratái –, a karhatalom azonnal meglincseli. Nagyobb a terrorveszély, ha az
ember védtelen, és tudja, hogy a fegyver nem feltétlenül
azoknál van, akik lélekben nemesebbek. Vajon a középkori Európán végigmehettek volna nőket megbecstelenítő
jöttmentek? Permanens ostromállapot van, üres kézzel,
vegyi fegyvert hordozó drónok és a föld másik végéből
indítható atomtöltetek ellen. Az ellenség vagy néhány arctalan fanatikus, vagy egy húszéves diktátor. Számítógépes
játékok, horrorfilmek és az esti híradások a határokig tolják ki a polgárok elméleti szakértelmét az embertelenség

terén. A világégés ott lóg a levegőben, a keresztényeket pedig csak arra nevelik, hogy tartsák oda a másik orcájukat.
Mindig kérdés volt számomra, hogy a keletieknek miért
egyeztethető össze a harc a vallásosságával, és a nyugatiaknak miért nem? A mai Don Quijote a szélmalmot tartja valósnak, Hamlet pedig már nem hisz a szellemekben.
Krisztus ostorát, mely a kifordított vallásosság fölött pattogott, ereklyetartóban mutogatják modern drachmáért.
Csakhogy Urunk kiköpi a langyosat (vö. Jel 3,16).
Állandó közöny uralkodik a hajléktalansággal, az árvasággal, a mélyszegénységgel és az ördögi körforgásban rekedt
tömegekkel kapcsolatban. Már a szomszédnak segíteni
is időpazarlás, az egész oktatásügy pedig a karrierizmus
csatlósa. A legaggasztóbb azonban, hogy mindenre lenne megoldás: ősi rend, kölcsönös segítségnyújtásra épülő
szociális háló szövése – avagy a protektorátus; csoportos
projekt-alapú felsőoktatás –, hiszen globális problémákat
semmilyen PhD-s nem oldhat meg egyedül, az együttműködést pedig már első osztálytól tanulni lehetne. Ne az én
jó jegyem legyen meg, hanem a miénk! Nem én Atyám,
hanem mi Atyánk. Kiábrándulva a világ megoldásaiból
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elkezdhetnénk komolyabban venni azt, amire Krisztus
emberei tanítottak. Ábrahám a leborulást, Noé az értékmentést (pl.: könyvek), Dávid a bűnbánatot és a megelégedést Istennel, Keresztelő János a határok felismerését,
Szűz Mária és Szent József pedig a világi elismerés vágyának mellőzését. Az első lépés a saját, transzcendens szempontból értéktelen élet feláldozása. A Sátán boldogulást
kínál, Krisztus viszont boldogságot. Az „élni valamiből
csak kell”, és a „vallásos vagyok a magam módján” helyett
ilyen mantrákat kellene dúdolnunk, hogy „élni Istennek
kell”, valamint „vallásosságom a napfényben csillogó portól kezdve életem minden mozzanatában tükröződik: a
törekvésemben, tudományomban, kapcsolataimban, szexusomban…”. Démonűzésre is feladatot kaptunk, arra,
hogy sárkányok hátán
vessünk és arassunk,
nem
megroppanva
a körénk tekeredett
hamis vágyak gyilkos
ölelésében.
Babonás a mai ember, „hamis irányba
transzcendál”. Lehet
egy szobrot imádni,
Krisztus szilárdságára és oltalmat adó rejteke felett kontemplálva. Lehet egy
templompillért, mint az elnehezedés megszűnését, az
anyag apoteózisát csodával szemlélni, de ha ez a perspektíva nincs meg, a kő előtti, jelentés nélküli térdhajtás már
egy pogányság előtti állapotra vall. Még a panteistáknak is
több igazuk van, mert legalább az anyagban lévő imma
nens Istent imádják, és nem olyanok, mint a XXI. századi,
aki virtuális pénzből épít felhőkarcolót. Hamis irányba
törekszik, a másikon akar átlépni, pedig önmagán kellene, megálmodni egy olyan magasba törő létrát, amely
túlszárnyal minden verejtéken emelt földi távlaton. Gyengeségben megmutatkozó erőt kell gyakorolni, olyat, mint
amilyen a magányos hóvirágé, amit le lehet köpni és el
lehet taposni, de már megjelenése is irritálja az infernális
permetet szóró hatalmat. Valljuk a „szentek közösségét”,
akik mi leszünk az átfordulás után.
Krisztus követése továbbra is botrány a világ számára.
Milton Elveszett Paradicsomában, a tüzes tóba vetett
Sátánnak vérben forgó, izgága tekintete ott van minden
nyughatatlan ember arcán. Az ilyen tekintet nem figyel
sem magára, sem másra. Krisztus barátainak tekintete vi-
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szont olyan, mint a tiszta tó, enyhülést ad és szomjat olt.
A démoni ember arca az arctalanság, hírneve van, de
kvalitása középszerű, szubhumánus arcú, megszólíthatatlan, aki valójában rabszolga, billogja az öltöny, tudása
csaknem értéktelen, munkáját egy számítógép is elvégzi
pár év múlva helyette. A krisztusi embernek arca van és

Tőle kapott neve, szomjazza az igazságot (és Krisztus is
őt), előzékeny, közvetlen, humoros és szabad szolga, igazi
gnosztikus, helyettesíthetetlen, szakrális és egyedi – mint
Csontváry Magányos cédrusa. Az apokalipszis-légkörben
azonnal összegyűlnek a fellegek egy ilyen ember fölött.
Aki nincs hozzászokva a féregmozgáshoz (hogy a sötétségben jól tájékozódik, lassan araszol, ha pedig megfogják, vadul ráng és csapkod), a hárításhoz és a rejtőzéshez,
az hamar családja megélhetését fenyegeti – mondják. Az
Isten meg így válaszol: „Odahajíttatik”. Nem volt ez sosem
máshogy, az Istent szeretők világossága a világ bűnébe
beleragyog, széttöri a démoni prekoncepciók láncolatát,
személyes és átlátszó világot teremt. Aki ezt felismeri,
szellemileg még egyszer megszületik, önmagából kifordul
és – habár dadogó lesz, mint Mózes, esetlen, mint Szent
Pál, sebezhető lesz, mint Krisztus – hivatását azonmód
megkezdi. Küldött lesz: angelosz, aposztolosz, a szeretet
követe, addig csak exorcizmusra szoruló nyomorult.
Mindenkinek önmagán kell elkezdenie a változtatást a
Metanoiete imperatívuszára. A Szövetség Istenének első
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szavai: forduljatok meg – vegyétek észre a válságos helyzetet és ahhoz való személyes hozzájárulásotokat! Higgyétek
el, hogy létezik bűn, és amíg nem nyitjátok ki szemeteket
csak azt tudtok elkövetni. Az Igazság szabaddá tesz majd
benneteket. Apokalipszis-légkör van, démoni erők rángatják a szálakat, arctalan hatalmak züllesztik a tömegeket, és
nincs ember, aki vádat emelne. Hénok még közvetített a szférák között,
de az ember már fel sem emeli hangját! Bibliai alapszó a zaaq – felsírni.
Miért nem hallani keresztényeket
felsírni? Inkább démoni arcokat
látok, akik reprezentálnak, tetszelegnek, szalagot vágnak és saját vallásosságukat is teljesítményként tűntetik fel. Akiben nincs meg az indulat
tüze („kardot hoztam”) a világ bűne
láttán, és a könnyek vize, az langyos
marad, és tudjuk, mi történik…
Jellemzi tehát jelenlegi állapotunkat
a mentális zűrzavar, az ember, mint
több síkon összeálló létező integritásának széttöredezése, a tiszteletlenség (mester-tanítvány viszony
nagyfokú begyakorolatlansága), a
szeretetlenség, a félelem az élettől. A hegyre, ahova Isten
dicsősége, azaz Lelke leereszkedett, ott most megkövesedett, torz istenképek hermái vizsgálnak szúrós szemekkel,
vagy várják a dobozba bedobott, imádság formájába tálalt önző élettechnikai könnyítést. Ezt a panteont le kell
bontani, köveit elhordani és Krisztus igazi közösségének
taniskoláját, kórházát és végül, utolsósorban szakrális
központját felépíteni. „Pusztíts és gyomlálj!” Az alapszavaknak különös jelentőséget kell szentelnünk, mert ezek a
szavak olyanok, mint világító csillagok a naptalan tengeren, vak barlang-szemünk számára útjelzők. És ahogyan
az ember érzi a levegőbe szagolva, hogy közel a dög, a keresztény szimata hullahegyet talál. Olyan út követőit látja,
akik a kiszáradt fához hasonlatosak, Belzebub pondróinak
kiváló tenyészhelyei. Aki nem látja, hogy a széttöredezett
teremtéshez maga is hozzátett, nem borul le az Úr lábai
elé, azt Krisztus nagyon meg fogja alázni az utolsó napon,
míg, aki felismeri a helyzet komolyságát, a rossz-úton-járást felhagyja, és a kegyelem hirdetője lesz, megmenekül.
Kettős kimenetel van, középút nem lehetséges.
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Vanze & Refuny

Angyal
Kell egy angyal, aki megvéd magamtól,
Megtart, mint Megmentőm,
Megőrzi szívem a polcon.
Emlékszel arra, amit mondtunk?
Amit éreztünk?
Hívás örökké,
Minden szorosnál és pillanatnál balra…
Kell egy angyal,
Utam közben fény az égen,
Kell egy angyal,
Egy Angyal.
(fordította Benyus Gellért Imre)

Kapiller Bernadett

Hóreb-hegyén
félúton
Botladozva kapaszkodtam
Ormótlan sziklák között
Verőfényes napsütésben,
Mikor Isten rámköszönt.
Nem volt isten-szakálla
Nem volt lámpás kezemben,
Nem volt harang-kabátja
Nem volt rongyolt a lelkem.
Megtorpantam félelmemben
Hóreb-hegyén félúton
Feltekintek, hogy megnézzem,
Isten arcát – ha tudom.
Nem volt az arca előttem.
Nem csókoltam meg vén kezét.
Nem harangozott már nekem
Nem keresgéltem a nevét.
Nem volt senki sem előttem
Mégis, Isten velem volt
Nem láthattam, hogy megvédjen,
De karjaival átkarolt.
„Visszajöttél a halálból.
Életet Te adtál nekem!
Életemet neked adom
Te légy utam, én Istenem!”
Megfogta a kezeimet
Felemelt a karjába,
S velem indult el a hegyre
Sosem hagyva magamra.
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Szarka Zoltán

Az utolsó séta
Január kilencedike volt. Kaposvárra súlyos téli köd ereszkedett. Mint az olyan vendég, amelyik hirtelen jön, és
nem tudni, meddig marad, úgy terpeszkedett ez a tejfehér
semmi is a városon. Megült a fák csupasz ágai között, körülfogta a házakat, állatokat, embereket, de még az öreg
templom tornyába is belekapaszkodott, mintha csak azt
próbálgatná, sikerül-e finom lehelettestével elrejtenie a tér
túloldaláról kíváncsiskodó ablakszemek elől.
Emberek jöttek-mentek a ködben, fiatalok, öregek, sietősen vagy éppenséggel meg-megállva egy-egy lélegzetnyi
levegőért. A ködben arc nélküliek voltak mindannyian.
Rokonok, barátok mentek el úgy egymás mellett, hogy
még csak észre sem vették egymást. A köd nemcsak az
utcán, de talán a lelkekben is ott gomolygott.
A semmi fehérségéből egyszer csak egy öregember bukkant elő. Lassan, el-elgondolkodva lépkedett a tér újonnan lerakott kövezetén, néha a botjára támaszkodva meg
is állt egy pillanatra. Látszott rajta, hogy nem sietős az
útja. Szürke, szebb napokat látott nadrágot, régi, ormótlan cipőt és kissé kopottas irhakabátot viselt. A megvasalt
cipő idegenkedve koppant a szép új kövezeten.
Az öregember lassú, szinte időtlen járással ballagott egészen a tér közepéig, ahol hirtelen megállt. Komótosan
előhúzott a zsebéből egy kockás ruhazsebkendőt, majd levette a szemüvegét, amelynek aranyozott kerete már csak
nyomokban volt felfedezhető, és a kendővel elkezdte tisztogatni. Eközben gondolataiba mélyedt. Annyira elmerült
a műveletben, hogy észre sem vette a körülötte történt
változásokat. Igencsak meglepődött, amikor újra feltette
a szemüvegét.
Hirtelen felszállt a köd, és ragyogó napfény árasztotta el
a teret. Újra előkerültek a ködből a házak, a fák és az emberek. Újra élettel telt meg a tér, és egy különös, megmagyarázhatatlan érzés kerítette hatalmába. Egy olyan érzés,
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amit már réges-rég nem érzett. Ez az érzés most távolinak, de mégis kézzel foghatóan reálisnak tűnt a számára.
Egy álom, egy illat és egy arc utazott most hozzá a messzi
évtizedek távolából, hogy keserű öregségében még egyszer megmelengesse megfáradt lelkét. A felesége törékeny
alakja volt ez az emlék.
Oly távolról, oly mélyről tört fel belőle az érzés az emlékezet feneketlen mély kútjából, hogy maga is meglepődött
azon, hogy ennyi év után is milyen tisztán rajzolódik ki
előtte feleségének kedves kis arca, nevetése, és szinte hallotta az arcában, hajában, szemeiben megbúvó nevetést.
Olyan asszony volt, aki mindig mellette állt, és a legnehezebb akadályokon is átsegítette. Most is azért jött, hogy
segítsen. Segítsen az öregembernek felidézni a távolba veszett örömöket, régen elmúlt barátok kedves emlékalakját,
a sötétség tarisznyájából előbukkanó megannyi fájdalmas
de mégis gyönyörű tegnapot.
Merengéséből egy autó dudája zökkentette ki. Ekkor vette
észre, hogy a tér közepén áll, és körülötte autók járnak.
Furcsa érzés volt, régen látta már ilyennek a teret. Igyekezett is elérni a legközelebbi járdát, nehogy elgázolja valamelyik mozgó fémszörnyeteg. Ekkor csodálkozva újra
visszanézett. És valóban. A térre vezető utcák csak úgy
ontották az autókat, hogy aztán a túloldalon tovább is engedjék azokat. A látszólagos rendszertelenségben mégis
rend volt: a közlekedési lámpák tették a dolgukat.
A vidám napsütésben egyszerre nagyon jó kedve kerekedett. Úgy határozott, hogy valami olyasmit tesz, amire
már évek óta nem volt példa: tesz egy nagy sétát szeretett
városában. Világ életében sportember volt, nem árthat
meg neki egy könnyű kis délutáni testmozgás. Vidám léptekkel el is indult fölfelé a Fő utcán.
Alig tett azonban néhány lépést, máris meg kellett állnia.
A Fő utca 4-es számú ház emlékek egész áradatát szakí-

totta fel a lelkében. Mennyi szépség, kedves hangulat és
mennyi bánat fűzte ahhoz a házhoz! Mennyi vidám, barátokkal eltöltött délután, mennyi szép este és éjszaka a feleségével, amikor együtt számolták, mennyit üt a templom
öreg tornyában a kis harang.
Csak egy kis bérlakás ott bent, az udvar felől, az első
emeleten. Csak egy kis darab otthon. Csak egy kis meleg,
őszinte szeretet. Ahová mindig haza várták. Kezdetben
csak a felesége, aztán a kislánya, és nem is olyan rég az
unokája is. Mennyi mese, mennyi álom és boldog zsongás az egyszobás kis lakásban. Ahol csak a szobában volt
fűtés. Még ma is érzi a bőrén az öreg cserépkályha ölelő
melegét, mely annyiszor körülvette, és elaltatta. És a mindennapi keserves munka, felcipelni a pincéből a fát és a
szenet, mert az asszony és a kislánya nem fázhatnak.
Emlékezett a szürke tűzfalra is, amelyre a kis lakás egyetlen ablakszeme bámult. De nem a külvilág volt a fontos.
Bármilyen fáradtan ballagott is haza a munkából, ha meg-

látta kislánya vagy unokája szemében a csillogást, fáradtságát feledve néhány pillanat alatt igazi mesevilágot varázsolt maga köré.
Erre a gondolatra elmosolyodott az öregember. Hej,
mennyi izgalmas hely is volt abban a kis otthonban! A
nagyszoba igazi kalandpark volt hegyekkel, tavakkal,
mindenfelé gyerekjátékokkal; a konyha a gyerekekkel történt titkos összeesküvések helyszíne; a fürdőszoba pedig
izgalmas fotólabor. Mennyi de mennyi örömöt adott ez az
otthon neki és a családjának! Hányszor de hányszor látta a
boldogság tüzét felvillanni szerettei szemében!
Ahogy így merengett, hirtelen nyílott a kapu, és egy sötét
hajú copfos kislány szaladt ki rajta. Vidám arcocskája jókedvről árulkodott. Szakasztott olyan, mint a kislánya volt
egykoron. „Juditka!” – akarta odakiáltani a gyereknek, de
az nagy nevetve elszaladt a megyeháza irányába. Az öregember már-már szaladt volna utána, de beteg lábai nem
bírták már az iramot, így pár lépés után újra meg kellett
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állnia. Megcsodálta a következő ház kirakatában a megannyi színes játékot, és örömmel gondolt arra, hányszor
vitt haza ebből a boltból kisebb-nagyobb meglepetést a
kislányának, majd az unokájának.
Ahogy ballagott, megnézegette az üzletek kirakatait szépen sorban egymás után. Megnézte a legújabb fényképezőgépeket az Ofotért kirakatában, aztán az utca túloldalára
tévedt a tekintete. A Dorottya-ház utáni csemegeboltban
igen nagy volt a tolongás. Éppen a szilveszterről megmaradt pezsgőt és virslit árusították ki, amelyek nagy kelendőséget mutattak a háziasszonyok körében. Alig lehetett
bejutni a boltba, annyi volt a nép.
Az öregember tovább lépett, semmit sem akart venni.
Neki már semmire sem volt szüksége. Az élet megadott
neki mindent: szerető feleséget, tisztességes munkát és
egészséget. Aztán – mintha meggondolta volna magát –
szépen sorban vissza is vette mindegyiket. Lassan elmaradoztak mellőle a családtagok, a munka és az egészség
is. Most már csak az emlékeit cipeli egyetlen teherként
szeretett városában sétálva.
Közben lassan haladt felfelé a Fő utcán. Elhagyta a megyeháza tekintélyt parancsoló épületét, aztán a ruhagyári
mintaboltot, az Arany Oroszlán patikát, a zöldséges boltot, majd kiért a Fő utca másik végére, szemben már látta
is a Turul szálló díszes épületét.
Fülében ekkor halk muzsika csendült. Ki tudja, honnan
jött az a pár dallam, lehet, hogy csak a hideg téli szél kapott a hátára néhány hangjegyet, de az öregember szívét
nagy melegség járta át. Lehunyta szemét, és már látta is,
ahogy a szép ruhákba öltözött hölgyek és urak belépnek
a nagy bálterembe, ahol már minden készen állt a farsangi mulatsághoz. Könnyedén átkarolta a feleségét, és már
vitte is a táncparkett közepére, ahol órákszám táncoltak
fáradhatatlanul. „Milyen gyönyörű pár!” – jegyezték meg
többen is. És valóban. Szíve hölgye gyönyörű, menyasszonyi ruhához hasonló, csipkével gazdagon díszített estélyi
ruhát viselt, a lábán leheletfinom harisnya és pillekönnyű
fehér cipő. A hajában csillogó dísz, amely leginkább egy
finom mívű aranykoronára hasonlított. Ebben az öltözékben valóban királynői hatást keltett.
De a táncosa sem volt ám akárki! Elegánsan szabott fekete
színű frakkja úgy állt rajta, mint a parancsolat. A lábán
fényes lakkcipő. Haja a kor divatjának megfelelően hátra
fésülve és lesimítva. Megjelenése a legnagyobb filmsztárokéval vetekedett. Gyönyörű felesége szinte repült a kar-
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ján. Százszor és százszor áttáncolták a báltermet ebben a
boldog repülésben. És közben le nem vették a szemüket
egymásról, csak nézték egymást meleg szeretettel, és csak
mosolyogtak, mosolyogtak.
Amikor elfáradtak, leültek az egyik asztalhoz, és a vacsorához láttak. Közben nevetgéltek, és az asztaltársaságukban helyet foglaló barátaikkal beszélgettek. A férj pezsgőt
rendelt, amelyet elegáns pincér hozott ki nekik, és ott előttük nyitott ki.
Az öregember a pezsgődurranásra riadt fel. Még mindig
ott állt az utca végén, mint egy ott felejtett hirdetőoszlop,
amelyiknek a külsejét már megtépázta az időjárás. Hagyta
még egy kicsit csengeni a fülében a muzsikát, aztán lassan
elindult a Dózsa György utcán lefelé az állomás irányába.
Az utca bal oldalán ekkor meglátta az Apolló mozit. Nézte-nézte az épületet, ahol most is nagy volt a forgalom;
mert épp egy sikerfilmet játszottak. Az öregember ekkor
újra álmodott. Hallotta a székek recsegését, a vetítőgép
monoton kattogását; látta a jegyszedő nénikék zseblámpáinak villogását a sötétben, ahogy egy-egy elkésett
vendéget a helyére kísértek, és orrában érezte azt a kimondhatatlanul izgalmas és összetett illatot, ami a mozit
jelentette a számára.
Fejében ekkor váltott a kép, és már a régi, megfakult családi 8 mm-es kópiák villództak a szeme előtt. A képzeletbeli vetítővásznon rég elenyészett vidám napok jelenetei
voltak láthatók. Szemcsék, karcok, vágás-ragasztás. Aztán
egy újabb tekercs, és megint csak vágás és ragasztás. Vágás
és ragasztás. Egy élet 8 mm-ben elmesélve.
Elmosolyodott, aztán lépkedett tovább a vasútállomás
felé. Az öreg épületben barátra ismert. Hányszor de hányszor köszöntötték egymást hajnalok hajnalán, amikor
horgászfelszereléssel a hátán izgalmas balatoni horgászatra indult. És mintha még most is ott vinné a hátán a botokat. „Egy újabb kaland, ugye?” – vélte hallani az öreg
épület vonatfüstös hangját. „Aztán gazdag zsákmánnyal
térj ám haza!” – tette még hozzá. „Megígérem” – válaszolta alig hallhatóan az öregember. És tudta, hogy így lesz.
Mert mindig így volt. Arcáról elvitte már ugyan az idő a
fiatalságot, de adott szavát meg nem szegte soha. Most is
szentül hitte, hogy a következő horgászatról pompás zsákmánnyal tér majd haza. Ekkor hirtelen elnehezültek a tagjai, és ólmos fáradtságot érzett a lábaiban. Átvergődött az
úttesten, és nagy megkönnyebbüléssel rogyott le a legelső
padra a színházparkban.
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A park! Mennyi szerelmes randevú helyszíne! Hányszor
találkozott itt a feleségével, amikor még csak udvarolt
neki, és egy kicsit el akartak bújni a kíváncsi szemek elől.
Talán pont azon a padon ültek? Vagy talán amazon? A bőrén érezte a lány perzselő pillantását, maga előtt látta mosolygó szemeit, az arcán érezte kezének puha simogatását.
Mélyet sóhajtott, és beszívta a lány tiszta tavaszi illatát.
Újra kinyílt az ég, zöldelltek a fák, füttyögtek a madarak
az ágakon, és újra tavasz volt, fiatalság, élet és szerelem.
– Bácsi kérem, rosszul van? – hajolt fölé egy fiatal as�szonyka. Ekkor feleszmélt, és újra a téli parkban találta
magát, megint egyedül és megint a legszélső padon.
– Nem, köszönöm szépen. Nincs semmi baj. Talán elszundíthattam egy kicsit. Ilyen öreg emberrel már megesik az
ilyen. Ne aggódjon, minden rendben.
A fiatalasszony megelégedhetett a válasszal, mert elköszönt, és magára hagyta.
A parkban most télies csend honolt, lassan eltünedezett
a napsugár, és újra leszállni készült a köd. „Ideje tovább
menni” – gondolta. Lassan feltápászkodott, és elindult az
autóbusz-pályaudvar irányába. Kissé távolabbról, a vasút
kerítésén túlról dízelmozdonyok zaját hozta felé a szél.
Néha egy-egy vonatkürt hangját is lehetett hallani. Mintha csak azt üzenték volna: „Megismerünk, öregember! Jó
utat kívánunk neked!”
Már félúton lehetett a vasútállomás és a rendelőintézet között, amikor hirtelen megtorpant. Szemeiben csodálkozás
és a felismerés öröme tükröződött. „Hát ez megvan még?
Azt hittem, már réges-rég elbontották.” Közvetlenül a járda mellett egy kis zöld-sárga fabódé állt. Lestyán mester
fagylaltozója. Öreg szemei szeretettel simogatták az egyszerű kis épületet. Ráncos kezét végighúzta a frissen festett
fabódé oldalán. Forró, égető nyári nap volt. Beletelt vagy
tíz percbe, mire sorra került. A kínálat szerény volt: csokoládé, vanília, citrom és puncs, de az öregember tudta, hogy
a szűkre szabott kínálat mögött mennyei ízek rejtőznek.
Mindegyik fajtából kért magának egy-egy gombócot. Két
forint igazán nem sok a világ legjobb fagylaltjáért. Ezután
leült a bódé egyik sarkában kialakított padra, és földöntúli
élvezettel az arcán elfogyasztotta a nem mindennapi csemegét. Arra gondolt, hogy lesz-e valaha is még egy ilyen
nagy tudású cukrászmester ebben a városban.
Miután a fagylaltos tölcsér utolsó morzsáját is elropogtatta, feltápászkodott, és tovább indult a rendelőintézet felé.
A Petőfi térre érve jóleső érzéssel nézet végig a robosztus
hófehér épületen. Hej, ha ez az épület mesélni tudna! Ak-
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kor bizonyára mesélne egy feltűnően jóképű, izmos fiatalemberről, aki igen merész dolgot vitt véghez a tetején.
Elmesélné, hogy az a fiatalember gondolt egyet, felment a
tetejére, és az egyik utca felőli kéményén úgy mutatott be
fejenállást, hogy fittyet hányt az alatta tátongó többemeletnyi mélységre.
Az öregember elmosolyodott. Látta az utcán összecsődült
tömeget, újra hallotta a szörnyülködő kiáltásokat; újra
beseperte a produkcióját követő éljenzést és tapsot; egyszóval hagyta, hogy a siker újra megrohanja, és a hátára
emelje. Hallotta felesége korholó hangját is, aki egyáltalán
nem volt elragadtatva férje halált megvető bátorságától.
Az öregember elgondolkodott. Ki tudja? Talán igaza volt.
Akkor még más számított.
Nem kellett sokat keresnie, hamar megtalálta azt a kéményt. „Na, mi van, öregem? Mit állsz ott lenn olyan
elveszetten? Hát nem jössz fel? Hát nem pattansz újra a
fejemre?” – hallotta tisztán a kémény gúnyolódását. De
nem igazán törődött vele. Az ilyen öreg kémények már
csak ilyenek. Túl rátartiak, túl büszkék. Túl magasan vannak ahhoz, hogy észrevegyenek bizonyos változásokat.
Amint így nézelődött, egy repülőgép húzott el a feje fölött. Könnyű, kétüléses kis sportrepülőgép. Az öregember
úgy látta, mintha a kis gép szárnyait billegtette volna felé.
Tudnivaló, hogy a repülőgépeknek ez a köszönése. Az
öregember felemelte a kezét, és boldogan intett vissza a
kis gépnek. Hiába, a repülés örök szerelme maradt.
Most arcok villantak elő az emlékei közül. Fiatal, tettre
kész, jó kiállású ejtőernyősök és pilóták. Egykori barátok,
társak, tanítványok.
Hajnal volt. A nap első sugarai még alig csillantak meg a
kaposújlaki repülőtér hangárjának tetején, amikor a lelkes
kaposvári csapat már azon dolgozott, hogy a repülőgépek
minél hamarabb startra készek legyenek. A látszólagos
összevisszaságban valójában szigorú rend uralkodott. Itt
nem lehetett kapkodni. Aki kapkod, az hibázik. És ha valamelyikük hibázik, az talán egy társuk életébe kerülhet.
Egy órán belül készen álltak a gépek. Pirosra, sárgára festett fémtestükön büszkén nézegette magát a napfény. Az
öregember ezúttal ruganyos léptekkel sietett oda az egyik
géphez, és pár pillanat múlva már a pilótafülke kabinjából
integetett a társainak. Beindította a motort, gázt adott, és
a könnyű egymotoros gép rázkódva nekilódult a füves kifutópályán.
Néhány perc múlva már csak egy apró pont jelezte, hogy
milyen nagy magasságokban is szárnyal a pilótával az en-
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erMuska
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Riesz Benedek
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szegénykéknek
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és belekarolt a csodálkozó öregbeszámoló
meg
a
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gondolatok.
Itt
annyira
könnyű,
annyira
légiemberbe.
PintéR Álmos
es,
hogyhitélet
néha még gondolkozni is elfelejt. Itt közelebb érzi m
Lassan,
olnÁR öregesen
ÁdÁm tűntek el a park fái között a ködben,
kAri
magához a Mindenható Istent is…
mint kétJelenléte
megfáradt galamb…
Jézus
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***
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benzint?
szárnya. Innentől nincs már más, csak küzdeni az életért. mAgyArként new yorkbAn
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közben gyors fohászt röpít a Jóistenhez. „Uram, és
– Jöjjön
doktor úr, mert, azt hiszem, nem lélegC
suja GerGeLy
newgyorsan,
Jerseyben
csak még egyszer lássam a feleségem és a kislányom!” – zik! – szólt az ápolónő riadtan az ügyeletes orvosnak.
templomosok
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már erre
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Jones
könyve
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cakkos
szélű fekete-fehér fényképek voltak beleragasztva.
éVai áDáM
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elveszítette. Nézze csak, doktor úr! – mondta és az egyik
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sűrű
fehér
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E számunk címlapfotója fotópályázatunk I. helyezettje, Pesti Dóra felvétele
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