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Hála Istennek talán már lassanként eleget teszünk a kihívásnak, hogy megtanuljunk együtt élni ezzel a kórral, amely
felbolygatta szokványos életvitelünket, mindennapjainkat.
Talán már nem is tart annyira rettegésben minket a COVID-19 nevezetű vírus, és bár eleget teszünk a biztonsági
intézkedéseknek, de már nem szorul össze a gyomrunk, ha
esetleg a hírekben hallunk róla. Mondhatni
lelkileg, pszichésen valamelyest immunissá
váltunk rá. Van azonban egy sokkal veszélyesebb kór, amely fenyegeti a világot, és azon
belül az Egyházat is, egy olyan vírus, amellyel
szembe sosem szabadna könnyelműnek, vagy
nemtörődömnek mutatkoznunk. Ez a ragály
ugyanis már rengeteg fájdalmat, szomorúságot, háborút okozott a világnak. Ez a veszedelem nem más, mint a megosztottság, megosztás, a pártoskodás, a gyűlölködés, azaz a
diabolos kedvenc tevékenységei, aki nem ös�szegyűjt, hanem szétszór (vö. Mt 12,30). Korunk Egyháza is ettől szenved borzalmasan,
és az egyháztörténelem folyamán is rengeteg
sebet, sérülést kapott már az egység terén. Nézzük csak meg
az egyházszakadást, a koncepciós pereket, a reformációt, a
vallásháborúkat, a szektákra szakadást. Ezernyi darabra
szakadva szenved az Egyház teste, amelynek fője Jézus, az
Isten Fia, aki folyton folyvást az egységre hív meg minket,
de mi sokszor nem Őrá hallgatunk, hanem inkább a satanos gonosz szándékú súgdolódásaira, aki szeretetlenséggel,
gyanakvással, irigységgel, féltékenységgel, becsvággyal, gőggel
mérgezi szívünket, és ezáltal elhinti a konkolyt, amely fojtogatja közösségeinket. „Az Egyház a keserűségtől és a pártoskodás szellemétől megfertőzve haldoklik. Egyedül a hit szelleme képes hiteles testvéri jóindulatot teremni. A hazugság
és a vetélkedés által megosztott világ haldoklik. Csak a hit
szelleme hozhat békét neki.” – írja Robert Sarah bíboros. Valóban, csak a hit segíthet rajtunk, csak az Istenbe vetett teljes

bizalom vezethet ki minket ebből a válságból, mert csak Ő
tud minket megtanítani a helyes szeretetre, a kölcsönös tiszteletre, csak Ő tud igazi alázatot adni, amely ahhoz szükséges, hogy elfogadjuk keresztény testvéreinket személyiségtől,
érdeklődési körtől, rítustól, felekezettől függetlenül, és így jó
példával járjunk a világban élő többi testvérünk előtt, hogy
így együtt tudjunk munkálkodni egy szebb világ építésén.
Persze a mai világnak vannak más veszedelmei is, mint például a túl toleráns, mindent – még a jó leple
mögött megbúvó rosszat is – befogadni akaró
eszmeáramlatok, amelyek szerint mindent
szabad, lehet és végül is már kell is, és ha
az ember nem csatlakozik az ezt skandáló,
relativizmust istenítő hömpölygő tömeghez,
akkor mindenféle koholmánnyal megbélyegzik. Ez, ahogy mondani szoktuk, a ló túloldala. Bölcsességre, nagyon sok bölcsességre
van itt szükségünk kedves testvéreim ahhoz,
hogy megtaláljuk a helyes irányt! És ki más
mutathatja ezt meg nekünk, ha nem maga a
mi bölcs és igazságos Mesterünk, aki a Világ
Világossága (vö. Jn 8,12)?! Ehhez kell az a hit,
amelyről Sarah bíboros beszél. Ehhez kell a
hit, hogy rá merjünk teljes szívünkkel hagyatkozni Krisztusra, a Kozmosz Királyára, és Ő meg fogja mutatni számunkra,
hogy hogyan tudunk egységben növekedni a jóban, és hogyan
tudjuk egységesen elkerülni mindazt, ami mérgező, romboló és pusztító. Ebben akar egy kis segítséget nyújtani Effata
című kari lapunk is, amely az Evangélium egy kis világosságát, örömhírét akarja ebbe a gondterhelt világba csempészni
lapjain, hogy mind lelkileg, mind szellemileg feltöltődve, megerősödve a különböző irományok olvasása által, újult erővel
tudjuk belevetni magunkat a mindennapok küzdelmeibe.
Ismételten nagyon köszönöm a szerkesztőség, ill. íróink munkáját! Jó olvasást! A Mester vezessen és áldjon mindenkit!
Csuja Gergely
felelős szerkesztő
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Riesz Benedek

RemekmÛ vagy!
A nyáron egy táborban beszélgettem egy kislánnyal, és
amikor kiderült, hogy papságra készülök, nem igazán
tudta leplezni meglepődését. „Te pap leszel?” – kérdezte.
„De hát te nem is vagy olyan kövér!” Nos, van, amikor
okot adunk ilyesféle csalódásokra.
De emellett még fontos lehet látnunk valamit.
Mégpedig azt, hogy Isten mindnyájunkat remekműnek al-

kotott! Arról olvashatunk az evangéliumokban, hogy valaki megtalált egy kincset a szántóföldben, örömében elment,
és eladta mindenét, csak hogy övé lehessen az. Ez a kincs te
vagy! Isten pedig az a Valaki, Akinek semmi sem sok érted,
Aki egészen neked akarja adni Önmagát, Aki örül neked.
„Drága vagy szememben, becses vagy, és szeretlek”, „mint
vőlegény a menyasszonynak, úgy örül neked Istened”, „a
tenyerembe rajzoltalak”, és még hosszasan sorolhatnánk,
hogyan szól erről Isten a Szentírásban.
Rendben, de akkor mégis hogyan lehetnénk azok a remekművek, amelynek a Teremtőnk elgondolt bennünket?
Először is merjünk bátran azok lenni, akik vagyunk!
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Nincs szükség álarcokra, szerepekre, nincs szükség arra,
hogy aszerint alakítsuk az életünket, ahogy mások szeretnének látni minket.
Isten értékesnek és elég jónak alkotott meg mindenkit. Ő
nem annak ellenére, hanem azzal együtt szeret minket,
akik vagyunk.
Másodszor pedig merjünk megfeledkezni önmagunkról!
Amikor nem a saját kényelmünk,
szempontjaink és érdekeink szerint
rendezzük az életünket, amikor már
nem az én a fontos, hanem a te, amikor másokért élünk, akkor hihetetlenül nagy örömre és életünk valódi
értelmére lelhetünk!
Végül pedig engedjük be az életünkbe azt, Aki nem csak megtervezett
bennünket, hanem minden percben
gondot visel ránk.
És Istenre – úgy gondolom – nem
csak akkor számíthatunk, amikor
leteszünk valamit az asztalra. Ő
nem azért szeret, mert teljesítünk.
Nemrégiben egy autóban utaztam egy jó barátommal, aki
elaludt mellettem. Rögtön elkezdtem különösen figyelni
arra, hogy szépen, lassan gyorsítsak, óvatosan fékezzek, és
igyekeztem a legapróbb kátyúkat is kikerülni az úton, nehogy megzavarjam pihenését. És ahogy ezen ügyködtem,
eszembe jutott, hogy talán valami hasonló lehet Istennel
is. Amikor egy adott pillanatban látszólag nem teszünk
semmi hasznosat, amikor éppen nem teljesítünk, amikor
nem is érzékelünk semmit, Ő akkor is különleges, gondviselő szeretettel tekint le ránk, és egyengeti az életünket.
Nem kell kiérdemelnünk az Isten szeretetét. Ő mindig,
szüntelenül szeret. Ő azért szeret, mert vagyunk.
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És Neki soha nem lesz elege belőlünk. Nem tudom, ki találkozott már például olyan GPS-szel, amely pár elvétett
kanyar után azt mondta volna, hogy „köszönöm szépen,
elfogyott a türelmem, keresek egy tehetségesebb sofőrt,
kiszállok.” Nem, természetesen nincs ilyen. És
Isten sem ilyen.
Egyszer beszélgettem egy barátommal, aki azt
mondta nekem, hogy „figyelj, Beni, én már
húsz éve gyakorlom a hivatásomat. És néha
úgy érzem, mintha ebben az elmúlt húsz évben
nem történt volna semmi.” Függetlenül attól,
hogy az adott illető helyesen gondolkodott-e
magáról, egy biztos: az Isten ennél valami
többre hív! Minket is valami többre hív! Nem
a felszínesség, a közömbösség vagy a középszerűség útjára, hanem valódi életre hív Vele.
Tehát, hogy hogyan fedezhetem a többet, a remekművet önmagamban?
Istennel együtt, Aki nem csupán Teremtőnk,
hanem társunk, Aki velünk van. Aki osztozik velünk életünk minden mozzanatában,
Aki letöröl a szemünkről minden könnyet,
Akivel a terheink édesség és könnyűvé válhatnak, Akinél felüdülhetünk, vigasztalást és erőt nyerhetünk, Aki nagy örömet hirdet nekünk, Aki közel van,
Aki meghív, meglep és megindít. Istennel, Aki mindent
felülmúló szeretet.

Töltsünk minőségi időt az Ő jelenlétében, engedjük, hogy
megszólaljon, hogy megérintsen bennünket, éljük Vele
együtt a legszürkébb hétköznapjainkat is! Nincs kockázat, nincs apróbetűs rész, hiszen Benne nincs hiány, csak

teljesség, Általa kiteljesedhetünk, és azok a túláradó, szeretettől és örömtől sugárzó emberek lehetünk, akiknek
elgondolt és megtervezett mindnyájunkat. Vele együtt
mindez lehetséges!

Dsida Jenő
Itt van
a szép karácsony

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!
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Lakatos Rita

Példaképünk a bátor helytállásban:
Boldog Brenner János

Bevezetés
Dolgozatomban Boldog Brenner János áldozópap, cisztercita szerzetes lelkiségét szeretném bemutatni. 1957-ben
a kommunista rendszer alatt
vértanúhalált halt papot 2018.
május 1-je óta tisztelhetjük
a boldogok között. Brenner
Jánosról akkor hallottam
először, amikor legidősebb
gyermekem 2015-ben beiratkozott a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium 9. D osztályába. A gimnáziumban az a
szokás, hogy minden leendő
osztályfőnök választ osztályának egy példaképet, akinek a
nevét az osztály viselni fogja.
Brenner
A választott személyek általában szentek vagy boldogok,
de előfordul közöttük még boldoggá nem avatott „Isten
szolgája” is. Mig Orsolya tanárnő, fiam leendő osztályfőnöke Brenner Jánost választotta az osztály patrónusának,
és biztatta a diákokat és a szülőket, hogy nézzenek utána
a szentéletű pap életútjának. Nemrég megkérdeztem a tanárnőt, miért éppen Brenner Jánosra esett a választása. Ő
elmondta, hogy mindenképpen a mai korhoz közel álló
személyt szeretett volna a gyerekek figyelmébe ajánlani.
Úgy érezte, hogy a vértanú papnak üzenete van a mai fiatalság számára, annál is inkább, mert ő maga is fiatal volt.
Izgalmasnak is ígérkezett a dolog, mert 2015-ben már remélni lehetett, hogy hamarosan elérkezik a boldoggá ava-
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tás, amely esemény így talán az
osztályközösség szép ünnepévé
is válhat.
A fenti okok miatt is közel érzem magamhoz Brenner János
alakját, de azért is fontos számomra, mert egy olyan korszak
hőse volt ő, amelynek utolsó
évtizedét magam is megéltem.
Édesapám, aki 1932-ben, tehát
nála csak egy évvel később született, mesélt nekem a régi, polgári Magyarországról, és arról,
hogy a magyarok nagyon nem
akarták a kommunistákat látni
hatalmon. Az a keserűség, amely
1947 után az emberek szívét eltöltötte, még inkább érthető az
1980-as évekből visszatekintve.
A nyolcvanas évek végén tizenJános
évesként átélhettem azt az eufóriát, amelyet nemzetünk érzett a
szabadság elérkezésekor. Ez még inkább erősíti bennem a
tiszteletet azok iránt, akik a legnehezebb időkben is kitartottak kereszténységükben, igaz emberségükben, magyarságukban.

A történelmi háttér
A második világháború befejeződésekor a győztes nagyhatalmak felosztották maguk között a vesztes országokat aszerint, hogy a nyugati szövetségesek vagy a Szovjetunió csapatai számoltak-e le az adott országban a
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német haderővel. Magyarország így került szovjet befolyás alá 1945 tavaszán. Az első világháborút követő hatalmas területi veszteségek – melyeknek nagy szerepük
volt abban, hogy hazánk a második háborúban szintén
a németek oldalán szálljon harcba – a magyarság egésze
számára végzetes következményekkel jártak. A területe
kétharmadát, lakosságának egyharmadát elvesztett kis
Magyarország mind lelkileg, mind gazdaságilag nagyon
nehezen tudott talpra állni. A második világháborút követően az anyaországi magyarság még nehezebb helyzetben találta magát: a trianoni szerződésben foglaltakhoz képest a Felvidéken további három falut elvesztett,
és a többi vesztes állammal együtt háborús jóvátételre
lett kötelezve. A háború egyik legsúlyosabb következménye hazánk számára az volt, hogy szovjet nyomásra
kénytelen volt politikai rendszerét átalakítani: a korábbi, a lakosság döntő többsége által támogatott polgári
demokráciát fel kellett adni, hogy a helyét szovjet típusú
diktatúra – ún. proletárdiktatúra, valójában önkényuralom – vegye át. Magyarországon csak egy nagyon szűk
réteg, a kommunisták rokonszenveztek az új rendszerrel. Hazánkban a polgári értékeket valló konzervativizmusnak, a kisgazda és a keresztény vonulatnak volt
nagy bázisa. Az „Isten, haza, család” hármas jelszava jól
jellemezte a prioritásokat a magyarság értékrendjében.
A politikai palettán jelen volt még a szociáldemokrácia,
de mozgalmuk nem a kommunista diktatúrát hirdette,
inkább a polgári berendezkedés keretében megvalósuló
szociális igazságosság volt a célja (eszméik hasonlítottak
a nyugaton elterjedtebb keresztényszocializmus elveire).
Amikor 1947 körül a kommunisták látták, hogy demokratikus eszközökkel képtelenek átvenni a hatalmat,
csaláshoz folyamodtak: az ún. kékcédulás választásokon
lefizetett szavazókat szállítottak egyik helyről a másikra, akik így több helyen is le tudták adni szavazatukat a
kommunista pártra. A választások után így a baloldal
vette át az ország vezetését. A társadalmi berendezkedést
szovjet mintára átalakították: tanácsrendszert hoztak
létre, államosították a magánvagyont, és támadást intéztek az egyház ellen, mert abban a polgári (burzsoá)
rendszer fő támaszát látták. A papságot egyre nyíltabban
üldözték, és 1950-ben megkezdték a szerzetesrendek feloszlatását. Sok szerzetest meghurcoltak, bebörtönöztek.
Rendjük feloszlatása után a szerzetesek egy része világi
papként tevékenykedett tovább, mások civil foglalkozást

választottak. Ez utóbbiak közül voltak, akik megházasodtak, de olyanok is voltak, akik életük végéig szerzetesi
fogadalmukhoz híven éltek, noha közösség nélkül. Sok
volt apáca tevékenykedett a plébániákon mint sekrestyés
vagy házvezetőnő. Akik közülük megélték a rendszerváltást, azokra lehetett támaszkodni a rendek újjászervezésekor.
1956-ban a magyarság megmutatta, hogy számára a
szovjet típusú rendszer idegen és elfogadhatatlan. A forradalmat leverték, majd ezt követően folytatódott azoknak az üldözése, akiket a rendszer ellenségének véltek.
Az egyházi személyek elleni támadás fokozódott: sok
papot bebörtönöztek, megkínoztak. A hatalom különösen azoktól a papoktól tartott, akik karizmatikus személyiségükkel, életigenlésükkel sok hívőt és nagyszámú
fiatalt vonzottak a plébániákra, a templomokba. Ilyen
lelkületű ember volt Brenner János, Rábakethely fiatal
káplánja is.

A vértanúság lelkisége
Brenner János gyerekként sokat ministrált. 1Az egyházi elemi iskolában, ahová járt, egyszer előadtak egy
színdarabot, amely Szent Tarzíciusznak, a ministránsok
védőszentjének vértanúságát jelenítette meg. Az első
évszázadok szentje a római keresztényüldözések idején
vitte titokban az Oltáriszentséget a halálraítélteknek,
amikor pogányok támadtak rá, és életére törtek. Tarzíciusz a végsőkig védelmezte a nála lévő szentséget, amelyet már haldoklóként tovább tudott adni egy keresztény katonának. Így Krisztus teste eljutott a fogvatartott
keresztényekhez. A gyermek Brenner János nagyon szerette volna megkapni ezt a szerepet, és végül el is játszhatta. Ekkor, 1940 körül még senki nem gondolta, hogy
tizenhét évvel később a Tarzíciuszt alakító János hasonló támadás áldozata lesz: az Oltáriszentséget a végsőkig
védelmezve hal meg az őt tőrbe csaló gyilkosok kezétől.
Szent Tarzíciuszt a Római Birodalom kereszténygyűlölő
pogányai ölték meg, Brenner Jánost pedig a diktatórikus

1 Munkám fő forrása: Fancsali Andrásné (szerk.), Akinek „a
lelke kedves volt Isten előtt”. Boldog Brenner János. Martinus
Kiadó, Szombathely, 2018. Ahol más forrást használtam, ott azt
külön jelzem.
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kommunista rendszer egyházgyűlölő pártolói. A gyilkosok utáni nyomozást a rendőrség szándékosan rossz
irányba vitte – a felbujtót nyilván a hatalmon lévő kommunisták között kellett volna keresni.
A 20. század az első évszázadokhoz hasonlóan a keresztény vértanúk százada. Mind a nemzetiszocializmus,
mind a kommunizmus üldözte a kereszténységet, mert
értékrendje szemben állt az övével. A szovjet típusú diktatúrák alatt sok egyházi személy szenvedett üldözést, közülük többen vértanúhalált haltak. A tertullianusi mondat
– „ a keresztények vére magvetés” a 20. századra is igaz.
Vértanúink hősies helytállása, végsőkig való kitartása hívők sokaságát erősítette hazánkban, és hozzájárulhatott
ahhoz is, hogy 1989-ben vér nélkül vívjuk ki szabadságunkat.

Brenner János útja az életszentségig
Brenner János 1931-ben született Szombathelyen, elkötelezett keresztény polgárcsaládból. Édesapja, Brenner József a neves szombathelyi polgármester, Brenner Tóbiás
tizedik gyermeke. Édesanyja, Wranovich Julianna egy
felvidéki magyar ügyvéd lánya. Brenner Tóbiásné, született Kaiser Anna Mária Karolina sokat imádkozott azért,
hogy József gyermekéből pap legyen. József mélyen vallásos volt, de világi tanulmányokat folytatott: gépészmérnök lett. Megnősült, három fia született. Isten különös
kegyelme folytán azonban mindhárom gyermeke a papi
hivatást választotta.
A Brenner családban a szeretet és a kedvesség légköre
uralkodott: szeretet az Isten felé, szeretet és kedvesség a
családtagok és a többi ember felé. A három testvér közül
László 1930– ban, János 1931-ben, József 1935-ben született. János 1931. december 27-én, védőszentjének ünnepén jött a világra. A szombathelyi ferences templomban
keresztelték meg december 31– én. A keresztségben teljes
neve: Brenner János Mária Tóbiás. (A szülők Mária-tiszteletükből fakadóan mindhárom fiúknak második névként
a Mária nevet adták.)
A három Brenner fiú életvidám gyerek volt, akik a csínytevéstől sem riadtak vissza, ugyanakkor szüleiket tisztelő,
szerető, jól tanuló fiúk voltak. A testvér Brenner József
így emlékszik vissza a szülői háznak a tanulásról vallott nézeteire: „Édesapánk mindig azt mondta nekünk,
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ő nem határozza meg, mennyi időt töltünk tanulással, de
azt elvárja tőlünk, hogy kitűnő tanulók legyünk.”2 János
az elemi iskolát a szombathelyi Római Katolikus Püspöki
Elemi Iskolában kezdte meg, majd amikor édesapja munkája miatt 1940-ben Pécsre költöztek, a pécsi püspöki
tanítóképző gyakorló iskolájában tanult. Innen a ciszterci
rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumába vezetett az útja,
ahol magába szívta a rend lelkiségét. Az itt tanító szerzetesek komolyan foglalkoztak a fiatalokkal: a gimnáziumban
Mária-kongregáció működött, és volt kórus, filmklub,
modellező kör és sportolási lehetőség is. A szerzetestanárok külön is foglalkoztak azokkal, akikben a papi hivatás
csíráját látták. Az édesapát néhány év múlva visszahelyezték Szombathelyre, így Brenner János ott folytatta középiskolai tanulmányait a premontrei gimnáziumban.
Az egyházi iskolákat 1948-ban államosították, így a szombathelyi premontrei gimnázium az állami Faludi Ferenc
Gimnáziummal egybeolvasztva Nagy Lajos Gimnázium néven működött
tovább.3 A vallásos
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Tették ezt annak ellenére, hogy tudhatták: az állam nem
fogja elismerni az itt megszerzett érettségi bizonyítványt,
de mivel egyházi pályára készültek, ezt elfogadták. Az
obláció évében Brenner János még inkább megerősödött
szerzetesi elhivatottságában, és 1950 augusztusában jelentkezett novíciusnak. Az „ardere et lucere”, a „lángolni
és világítani” ciszterci jelmondat szellemében kívánt élni
az egyre inkább fenyegetővé váló körülmények között is.
1951 augusztusában tette le első fogadalmát ’Sigmond
Lóránt helynök kezébe (Endrédy Vendel apát ekkor már
börtönben volt). Mivel a rendet az állam már 1950 szeptemberében feloszlatta, Brenner János a többi novíciussal
együtt a Budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett, a noviciátust pedig titokban végezte.
Idővel világosan látszott, hogy a szerzetesrendek a közeljövőben nem működhetnek tovább, ezért Brenner János
kérte felvételét szombathelyi egyházmegyés kispapnak. Itt
kezdte meg papi tanulmányait az 1951-52-es tanévben,
majd a szombathelyi szeminárium bezárása után a győri
szemináriumba került. Mindenhol kitűnt szorgalmával,
elkötelezettségével, az életszentségre való törekvésével.
Lelki naplójában így kérte Istent: „Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek, mert én
egyszerre mindent és egészen fenntartás nélkül akarok
adni és kapni.”4

tanulóknak itt már
szembeszéllel kellett
megküzdeniük. Brenner János például ös�szeütközésbe került
az irodalomtanárjával,
amiért egyik dolgozatát az „ép testben ép
lélek” kifejezéssel zárta. A tanár a lélek szót
kifogásolta.
Az egyházi iskolák
megszüntetése után
Endrédy Vendel ciszBrenner János oblátusi
terci apát lehetőséget
öltözetben
kívánt biztosítani a
szerzetesi életre készülő fiataloknak, hogy gimnáziumi
tanulmányaikat egyházi intézményben fejezhessék be.
Ezért Zircen létrehozta a ciszterci oblátus intézményét.
Itt a fiatalok közösségben élhettek: minden nap közösen imádkoztak, szentmisén vettek részt, idejük jelentős
részét pedig gimnáziumi tanulmányaiknak szentelték.

Pappá szentelése 1955. június 19-én történt a szombathelyi székesegyházban (Seregély István későbbi egri érsekkel és még két másik társával együtt). Újmiséjét a szombathelyi Szent Norbert templomban mutatta be. Újmisés
jelmondatot Pál apostoltól választott: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” (Róm 8,28)
Augusztus 17-től Brenner János a Szentgotthárd melletti
(ma Szentgotthárdhoz tartozó) Rábakethelyre lett kinevezve káplánnak, Kozma Ferenc esperes-plébános mellé.
A plébániához négy filia is tartozott: Farkasfa, Magyarlak,
Máriaújfalu és Zsida. Kozma atya elvitte új káplánját a
többi településre is, ismerkedni a környékkel és a hívekkel. Egy zsidai lakos, Monek József így emlékszik vis�sza az első találkozásukra: „Édesapám megkérdezte tőle:
Tisztelendő úr, hogy tetszik a pici falu? Ezt válaszolta: Rómát meglátni és meghalni…, hát Zsidát meglátni és meghalni… itt szeretnék meghalni. Valahol itt, a patak partján

2 Idézi Fancsali Andrásné, i.m. 31.o.
3 Internet: www.szent-norbert.hu/iskolatörtenet.html

4 Fancsali Andrásné (szerk.), i.m. 71.o.

temetnének el, és hallgatnám a víz csobogását.” 5Ekkor
még senki nem sejtette, hogy két évvel később valóban itt
hal meg, életét adva hitéért.
Lelkipásztorként ugyanaz a kedvesség, szolgáló szeretet és
derű jellemezte Brenner Jánost, mint kispap korában. A
falusiak azt szerették benne, hogy mindenkivel szót tudott
érteni, még a legegyszerűbb emberekkel is – ezt a helyiek szerint nem minden városból jött emberről lehetett
elmondani. A települések között gyakran motorral közlekedett, ami iriggyé tett sokakat – akkoriban még ritka
volt a saját tulajdonú autó vagy motorkerékpár. A gyerekek is szerették Brenner Jánost, aki szívesen állt be közéjük focizni vagy gyermekjátékokat játszani. A fiatalok is
kedvelték, gondjaikat értő szívvel hallgatta. Plébánosával
együtt felvirágoztatták a plébánia életét, különböző lelkiségi mozgalmak működtek itt. Ebben a politikai helyzetben rendkívüli módon Magyarlakon templom épült
ezekben az években.
Brenner Jánost mint híveire hatást gyakorló, népszerű
papot a diktatúra emberei ellenségüknek tekintették. Ő
maga nem foglalkozott politikával, de odaadással végezte
munkáját a hívek körében, és ez ellenségeinek elég ok volt
arra, hogy az életére törjenek.
1957 késő őszén történt, hogy a farkasfai erdei úton motorján hazafelé hajtó János atyát több férfi megtámadta,
fahasábokat hajigálva a motorja elé. Nehezen tudta csak
elkerülni az ütközést. Otthon ennyit fűzött a történtekhez: „Nem volt szerencséjük.”
Ekkor már tudhatta, hogy üldözik, hogy ellenségei vannak. A szombathelyi állami egyházügyi megbízott el
akarta helyeztetni a plébániáról. Kovács Sándor püspök
ezt lehetőségként fölvetette neki, mire ő így válaszolt:
„Nem félek, szívesen maradok.” Döntését tudatták az
egyházügyi megbízottal is, aki fenyegetően ennyit mondott: „Jó, akkor lássák a következményeit!”

A vértanúhalál
1957. december 14-én reggel Brenner János cipőtisztítás
közben így kiáltott be a konyhába a házvezetőnőnek:
„Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni
a világot!” Ezen a napon Kozma Ferenc plébánosnak Far5 Idézi Fancsali Andrásné, i.m. 75.o.
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kasfára kellett mennie, ahonnan aznap nem is ment haza. útjában Brenner János. Nyíltan beszélni erről akkor nem
Brenner János a napot Magyarlakon töltötte, ahonnan jó- lehetett, de mindenkit nem tudtak megfélemlíteni. Temekedvűen tért haza: „Örülnek a hívek, mert szépen épül a tésén Kovács Sándor megyés főpásztor így búcsúzott: „A
templomuk.” Éjszakára egyedül maradt.
jó Pásztor életét adja juhaiért… Uram, Jézusom! Öleld
Éjfél körül zörgettek a plébánia ajtaján. Egy tizenéves, bű- szívedre a Te ifjú áldozatodat, a mi kis vértanú testvénöző életmódjáról ismert fiú hívta őt Zsidára beteg nagy- rünket!”6
bátyjához, azzal, hogy rokona súlyos beteg, és gyónni szeretne. A káplán azonnal öltözött, a reverenda fölé fölvette
a karinget és a stólát is a kabát alá. Ezek után a fiúval a Boldog Brenner János üzenete
templomba ment, ahol magához vette mindazt, amit be- a ma emberének
teghez szoktak vinni: burzába tette az Oltáriszentséget,
egy másik tarsolyba a betegek olaját,
Brenner János boldoggá avatását 1999valamint egy feszületet. Elemlámpáben kezdeményezte Konkoly István
val világítva vágtak neki az útnak.
szombathelyi megyéspüspök. Ekkorra
A beteghez hívás csak ürügy volt: a
már elkezdődtek a kutatások, amelyek
fiúnak megbízói voltak, akik megaz 1957-es haláleset körülményeihagyták neki, hogy hihető ürüggyel
nek feltárását célozták. A kilencvenes
csalja ki János atyát a plébániáról. Két
években két film is készült Brenner
csoportban vártak rá, hogy túlerővel
Jánosról. Az 1980-as évek végén, a
rátámadjanak és megöljék. Valószínűrendszerváltás történelmi időszakáleg kommunista pártmegbízott, rendban az idegen csapatok kivonása és
őrségi ember, nyomozó és ávós is volt
a szabad választások kiírása mellett a
köztük. Eléje álltak, hogy igazoltasmagyarság egyik fő követelése az volt,
sák. Amikor kigombolta kabátját, és
hogy a politikai gyilkosságok áldoátadta igazolványát, többen lefogták,
zatait rehabilitálják, és a bűnösöket
és késekkel többször megszúrták. A
felelősségre vonják (ez utóbbi a mai
fiatal pap menekülni próbált, de elidőkig gyakorlatilag nem történt meg).
lenségei túl sokan voltak, körbefogBrenner János vértanúhalálát a hívők
ták. A környékbeliek ilyen kiáltásokat
nem feledték. Kevesek hősiessége soSzombathely,2018.május
hallottak: „Ne bántsatok!” „Istenem,
kakban tartotta a lelket évtizedeken
segíts!” „Jaj, megölnek!” Harminckét
át: az elnyomó diktatúra árnyékában
késszúrással ölték meg, utolsó mozdulataival az Oltári- mint fényes csillagok ragyogtak ők, akik hitükért, szabadszentséget óvta.
ságukért, nemzetükért adták életüket.
Azon az éjszakán a rendőrségen bál volt, így sok időbe Brenner Józsefnek, a testvérnek egy visszaemlékezéséből
telt, míg a környék lakói értesíteni tudták a rendőröket tudjuk, hogy Brenner János halálából konkrét papi hivaa gyilkosságról. A bejelentést sokáig nem követte intéz- tás is sarjadt: egy farkasfai ministráns, K. József papi pákedés, csak világos reggel jöttek ki a rendőrök Szentgott- lyára lépésében szerepet játszott falujuk néhai papjának
hárdról és Szombathelyről. A rendőr a holttest körül bátor helytállása és vértanúhalála.
járkált, amivel eltüntette a nyomokat, majd a maradék Hiszem, hogy Boldog Brenner János Boldog Meszlényi
nyomot is belepte a hó…
Zoltánnal, Mindszenty József bíborossal és más üldözött
A rábakethelyi hívek a hír hallatán elindultak Zsidára, egyházi személyekkel együtt életével és halálával hozzájáhogy megbizonyosodjanak a történtek felől, de a ren- rult szabadságunk 1989-es kivívásához. Vörösmarty Szódőrök nem engedték őket a helyszín közelébe. Mikor be- zatának sorai visszhangoznak a fülemben: „Az nem lehet,
bizonyosodott, hogy a hír igaz, mindenki tudta, hogy kik
között kell keresni a tetteseket, tudták, hogy kiknek állt 6 Idézi Fancsali Andrásné (szerk.), i.m. 153.
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hogy annyi szív / Hiában onta vért, /S keservben annyi hű
kebel / Szakadt meg a honért.”
A Szent Imre Gimnázium Brenner János osztályát a négy
középiskolás éven végigkísérte névadójuk alakja, szellemisége. Imádkoztak boldoggá avatásáért. Lelkigyakorlatot tartott nekik a vértanú testvére, Brenner József atya.
Ez nagyon mélyen megérintette őket, és egy különösen
személyes képet kaptak általa Brenner Jánosról. Tizenkettedikes korukban megérhették, hogy névadójuk köztéri
szobrot kapott a Villányi úton, a gimnáziumukkal és a
cisztercita templommal szemközti parkban.
2017. novemberében Ferenc pápa engedélyezte Isten szolgája Brenner János boldoggá avatását. A „szentimrés”
Brenner János osztály a 2018-as tavaszi osztálykirándulás
befejező napján, május 1-jén Mig Orsolya osztályfőnök
vezetésével részt vett a szombathelyi boldoggá avatási
szertartáson. Családunkkal mi is jelen voltunk az eseményen. A katolikus magyarság igazi örömünnepe volt ez:
szikrázó májusi napsütés, mosolygó arcok, megindultság.
Szívünkben az érzés, hogy érdemes volt. Brenner János
újmisés jelmondata, miszerint „az Istent szeretőknek
minden a javukra válik” (Róm 8,28). És a bizonyosság,
hogy egyedül Istené a dicsőség.
Az utóbbi évek Európában sok változást hoztak. A migráció már-már vallási kultúrharcként tűnik fel. Ázsia
több országában üldözik a keresztényeket, akik sokszor

inkább az, hogy akarjuk-e. Szükségünk van a hitben is
példaképekre. Tisztán áll előttünk Brenner János alakja,
és erőt sugározva hallatszik szava. Az a két szó, amelyet

Mig Orsolya tanárnő búcsúajándékul egy könyvjelzőre
nyomtatott a ballagó Boldog Brenner János osztály tagjainak: „Nem félek.”

Felhasznált irodalom

A Brenner János osztály a szombathelyi boldoggá
avatáson
életüket kockáztatják a vallásgyakorlással. Nyugat-Európa több országában maguk a keresztény gyökerekkel rendelkező őslakosok akarják minél több helyről
kiszorítani Krisztus vallását egy torz szabadságeszme
jegyében. A mai Magyarországon szabadságunkban áll
nyíltan is választanunk a keresztény hitet. A kérdés egyre

BERAN Ferenc, A lelki élet teológiája, Budapest, Szent
István Társulat, 2016.
FANCSALI Andrásné (szerk.), Akinek „a lelke kedves
volt Isten előtt”. Boldog Brenner János, Szombathely, Martinus Kiadó, 2018.
SZÁNTÓ Konrád, Egyháztörténelem, Budapest, Jel Kiadó, 2014.
NEMESKÜRTY István, Mi, magyarok. Történelmünk
ezerszáz éve, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015.
Internetes források:
www.rubicon.hu
www.szent-norbert.hu/iskolatörtenet.htm
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Lévai Ádám

Ismeretlen eredetÛ fénysugarak

Egy élő könyv(?)
„A Tóra betűit olvasva, mélyebb értelemben az alapjukul szolgáló fehér lapot olvassuk, mintegy a szöveg
szűrőjén átszűrve. Eszerint a bibliai szöveg a fehér lap
meghatározott interpretációja, végtelen számú más
lehetőség közül. Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy
Tóra a létezést magát szimbolizálja, az alapját képező
fehér lap pedig, melynek a betűk csak megnyilvánulásai, nem más, mint az En Szof ()ףוס ןיא, azaz Isten létezést megelőző, megismerhetetlen Léte, a határtalan
semmi. A Tórát elmélyülten tanulmányozó számára a
fehér lap semmije ( )ןיאÉnné ( )ינאválva kezd el szólni.”1
A Zohár magyar fordításához írt kísérő tanulmány (Kerubok Tánca. Megjegyzések a Kabbala Alapkönyvéhez,
a Zohárhoz c.) szerzője, Tatár György szerint a zsidó
misztika elképzelésében a Tóra valóságos élőlény, „szövegének időbeli – és személytől is függő – jelentésváltozásai
függnek magának a Tórának az életétől. Az értelmezett
szöveg „időben élő és változó”.
Nekünk, keresztényeknek is érdemes elgondolkodnunk
az Írások ilyen jellegű megközelítésén. Hitünk szerint a
Logosz egy személy: Jézus Krisztus. Ugyanakkor Isten
Igéje egy különböző jelentéssíkokkal rendelkező analóg
valóság. Az egység figyelembevételével a Verbum Domini
kezdetű apostoli konstitúció az alábbi síkokat különbözteti meg:
– Isten örök Igéje

1 Zohár. A Teremtés Könyvéről (ford. Uri Asaf), Atlantisz
Kiadó, Budapest, 2014, 972.
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– A megtestesült Ige: Jézus Krisztus2
– A teremtés – a „Természet Könyve” (lásd. ferences intellektuális hagyomány)
– Az üdvtörténet, különös tekintettel a húsvéti misztériumra
– Az apostoli igehirdetés és az Egyház élő hagyománya
(egész tanulmányom során kérem az olvasót, hogy fokozottan fordítson hangsúlyt arra, hogy ahol csak Írásokról
beszélek, ott a betűk mögül felfakadó eleven, szóbeli tradíciót se tévessze szem elől!)
– A Szentírás3
Mindezeknek a jelentéssíkoknak a közös eredeténél a logosztan János evangéliumáig visszavezethető, kétezer éves
hagyományát találjuk.4

2 Alexandriai Kelemen tovább bővítette a felosztást és a Logosz
„három létezési állapotáról” beszélt, külön az (a.) isteni belső
gondolatvilágról, (b.) a konkretizálódó Fiúistenről (c.) és a megtestesült Fiúról. Fontos, hogy ezek az állapotok időben nem különíthetőek el egymástól. Lásd. Lévai Ádám: Portrék az Emberszerető Fiúistenről. Alexandriai Kelemen és az apologéták színes
logosztana (szakdolgozat), Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Budapest, 2019, 46.
3 XVI. Benedek Pápa: Verbum Domini. Az Úr Szava kezdetű
apostoli buzdítása, Szent István Társulat, Budapest, 2011.
4 Lévai Ádám: „Kezdetben volt a Logosz…” A János-evangélium prológusának vallástörténeti forrásvidékei (szakdolgozat),
Sapentia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 2017, 48.
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Tatár György tanulmányát tovább olvasva a krisztushívőknek hiányérzete támadhat, esetleg irigykedni kezdhetnek.
„A bölcsek közti beszélgetések során a Tóra szövege
minduntalan úgy jelenik meg, mint egy olyan beláthatatlan kiterjedésű táj, amelynek bármely lehetséges
pontján elegendő egy ásót a talajba mélyeszteni, hogy
alóla végtelen jelentésforrások bugyogjanak föl, s melyeknek áradata végül mindent elsöprő folyamként
csap össze a legmagasabb hegyek csúcsa felett is. Elegendő, hogy valamelyik bölcs egy kötőszó kövét fordítsa ki a helyéből, s máris jelentészuhatagok indulnak
útjukra a beláthatatlan számú világ valamelyike felé,
ahonnan ismeretlen eredetű fénysugarak válaszolnak”.5

krédóról” és effélékről kezdi tanítani bevezetés kurzuson
a scientia sacra novíciusait. Az exegézisig és a biblikus teológiáig kevés hallgató, jórészt már csak a kispapok juthatnak el, s a világiakban töredékes, ezért téves kép maradhat
a biblikus tudományról: lélektelen elméletek és találgatások összességeként emlékezhetünk ilyen irányú tanulmányainkra. Ráadásul, mivel általában háttérbe szorul a
spirituális teológia, s az „tölteléktantárgyként” szerepel a
teológiai oktatásban, a lelki dimenziók, a Biblia szeretete
teljességgel az egyén felelősségére van bízva.
Ezért tűztem ki azt az elbizakodott célt, hogy közelebb
hozzam a Szentírást azokhoz is, akik biblikus teológiai
tanulmányaik alatt csak bevezetéstani könyvekkel ismerkedtek, s akik elkeserítően reménytelennek tartották,
hogy ebből a lelki kincseskamrából önállóan – az exegéta klérus vezetése nélkül – is elő tudnak majd hozni régit
és újat. Ezzel egyszerre teszek eleget a II. Vatikáni Zsinat
világi hívek apostolkodására (Apostolicam Actuositatem)
és a hívek igeliturgiában való részvételére (Sacrosanctum
Concilium) vonatkozó irányelveknek is. A Szentírással élő
kapcsolatban lévő hívő ugyanis másként van jelen nemcsak a szent cselekmény végzésében, de a hétköznapokban is, legyen szó bármilyen tevékenységről a testi dimenzióktól egészen a szellemiig.

Egyetlen kötőszó ennyire kifejező lehet? Vajon az írás
képe, ahogyan az üres lapokon a semmiből megjelenik,
ilyen kódot rejt? Mi az, ami akkora lelkesedésbe ragadja
az úton lévő rabbikat, hogy „lángoló szívvel” keresik az
Írások értelmét? Vajon van a Szentírásnak élete?
Első ránézésre talán nevetségesnek tűnik az elképzelés,
mely egy könyvet élőlénynek tekint, mindazonáltal a
Szentírás könyveit inspiráltnak tartjuk. S hogy mit jelent
ez a latin szó? Azt, hogy belefújni, belélehelni az élet leheletét, kapcsolatba hozni Isten lélegzetével, a Szentlélekkel.
Ha tehát lehetséges a Szentírásra élőlényként tekinteni, az
csakis pneumatológiai alapokon állítható. Érdemes elgondolkoznunk azon is, hogy a Logosz élete, és a Szentírás
élete ugyanaz az élet, a szeretet köteléke, mely a Szentlélek.
A teológiai okfejtésen túl azonban felmerül egy jóval személyesebb kérdés is, mely a fentiekből következik: vajon
nekem is lehet ilyen bensőséges viszonyom a Szentírással?
Vajon az én értelmezésem gazdagíthatja ezt a valóságfeletti életet? Vajon azok a „titokzatos eredetű fénysugarak”
személyesen nekem is világítanak majd, csakúgy, ahogyan
a festményeken az egyházdoktorok feje fölött láthatjuk?
Tanulmányom célja nem kevesebb, mint hogy elvezesse
az olvasót a Szentírással való személyes, minőségi találkozásra. Tapasztalatom szerint a biblia egyetemi szintű oktatása elvéti a célt amikor „J-E-D-P forrásról”, „kis történeti

Két elképzelést szeretnék előzetesen tárgyalni, melyek az
Írásokkal való élő kapcsolatot alapjaiban fojthatják el, s
melyek protestáns körökben hangsúlyosan esnek latba.
Az első a „Sola Scriptura” elv, a második az allegorikus
értelmezés démonizálása.
Luther Márton az „önmagát értelmező Szentírás” tanításával6 abban a viszonylatban egyetérthetünk, hogy a
személyes kapcsolat a szent iratokkal minden hívő elidegeníthetetlen joga. Nem mindenkinek ugyanazt üzeni
Isten a Szentíráson keresztül. Egyazon passzus valakinek
lényegtelen információ, valakinek pedig kétélű kard, mely
a lelkébe hasít. Saját élményvilágunk, tapasztalataink különbözősége mind-mind egyéni tanulmányozásra serkentenek. Bennünk is megszülethet a Megváltó, ha szívünk-

5 Zohár. A Teremtés Könyvéről (ford. Uri Asaf), Atlantisz
Kiadó, Budapest, 2014, 968.

6 Walter Mostert: Az „Önmagát Értelmező Szentírás”. Luther
Hermeneutikájáról, Hermeneutikai Füzetek 9., Budapest, 1996.

Hermeneutika

13

Tudomány

ben a Szentírás üzeneteit forgatjuk, és nem lényegtelen,
sekélyes gondolatokon töprengünk a hétköznapokban. A
wittenbergi prédikátor „Sola Scriptura” tanításával azonban nem értünk egyet, mert hitünk szerint az Írásokban
jártas, szentéletű egyházatyák kommentárjai értékes mutatók lehetnek az egyéni olvasás során. Az egyházi tradícióval ellentétes irányban, szemellenzős szubjektivizmusban, és az üdvtörténetből kivetkőztetve nem fogadhatjuk
el a „csak az Írás” iránymutatást.
Egyházi tradíció, hagyomány alatt nemcsak a múltat értjük, hanem a folyton kommunikáló Logoszt, mely éppúgy
szólhat kortársakon, profánnak hitt műveken, könyveken, filmeken, képregényeken stb. keresztül. Ezek a modern kommentárok is Isten Szavát hordozhatják, az Igét
sokféle szempontból világíthatják meg. Mindezeknek az
alkotásoknak a szívénél az élet ösvényének Igéjét sejthetjük, hívő – magukat esetleg hitetlenként meghatározó, de
életükben mélyen krisztusi – személyek intuitív, Szentlélektől segített meglátásait találhatjuk meg. A XXI. század
egyházdoktorai „nevezetes névtelenségben” tanítják az
éber tanítványokat Isten Uralmáról sokszor a legváratlanabb, leginkább ponyvának tartott művek hasábjain keresztül is. „Legyetek éberek!”
S habár a szentírásfordítások minden korban igyekeztek
közelebb vinni egymáshoz az embert, és a beszélő Istent,
mégis, hogyan is érthetnénk kétezer-ötszáz éve keletkezett iratokat megfelelő segítség, kommentárok, tapasztalt
olvasók, és kortárs szentek segítsége nélkül?
Nehezíti az értelmezést, hogy az eredeti nyelven való olvasást semmi sem helyettesíti. „A héber mesterek nem győzik hangsúlyozni, hogy a Tóra […] idegen nyelvre fordítva
tulajdonképpeni és sajátos értelmét elveszíti.”7Amikor az
Ószövetséget eredeti nyelven olvasom őserővel és nomád,
ám isteni egyszerűséggel szólít egy hang, a jászolba jövő
hangja, aki kiszemelt egy elenyésző lélekszámú népet, és
az ő nyelvi struktúrájukat választotta kommunikációra.
Isten teremti a nyelveket is a creatio continua értelmében,
habár látni fogjuk, ez a szent nyelv ( )שדקה ןושלesetében a
zsidó értelmezés szerint máshogy van.
A kommentárok szükségességét illetően leginkább azokban a korokban van szükség a magyarázatra, amikor a kinyilatkoztatás nyelve már nem a nép nyelve, a mindenna-

7 Hamvas Béla: Az ősök nagy csarnoka III., Medio Kiadó,
Budapest, 2005, 209.
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pok beszélt nyelvétől a teológia szavai idegenekké válnak.
Vegyünk egy példát! Az a kifejezés, hogy „széles szívű”
bennünk, magyar olvasókban talán azt a képzetet kelti,
hogy valaki mélyen empatikus, sokakkal tud azonosulni,
szívébe és érzelmeibe belefér az egész világ. Azonban egy
zsidó számára kétezer éve ez teljesen mást jelentett, a „széles szív” a gazdag gondolati világ, az intelligens emberre használatos kifejezés volt. A szív tehát a Szentírásban
nem az érzéseink központja, hanem a mentális központ.
A „tiszta szív” nem a jó érzések követelménye a Hegyi Beszéd szerint, hanem a tiszta gondolatoké, melyek sokkal
inkább számon kérhető minden embertől a szentté válás
útján. A fogalmak változása (vagy démoni interferencia
általi eltorzítása) ellehetetleníti a helyes értelmezést, Isten
Szavának ereje elveszhet, s akkor már semmilyen Igeliturgia sem mentheti meg lelkünket a kárhozattól. Azonban
itt sem feledkezhetünk meg az isteni kegyelemről, és a
krisztusi emberek igényéről minden korban, hogy a forrásokhoz visszatérjenek, és abból oltsák társaik szomját.
„Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5,20), Isten Igéje minden korban, minden nép
hitében megújul, s a krisztuskövető életében az ősi, a már
meg nem értett törvény „új-szövetséggé” válik. Valójában
minden nép irata ószövetség, s teljességgel az egyén felelőssége, hogy Isten tanítását realizálja az életében, testét,
és ha kell, vérét adja a szövetség jeleként.
A másik veszély, mely ellehetetleníti az élő kapcsolatot az
Írások és az ember között, az a szó szerinti, fundamentalista értelmezés. Protestáns gyülekezetek gyakran róják fel
nekünk, katolikusoknak, hogy allegorikusan értelmezzük
a Szentírást. A Sola Scriptura tanítás kritikátlan megközelítése után azonban lelketlen kőtáblákat kapunk, s ahelyett, hogy az Ige szőlővesszejéről csemegéznénk, elszáradt kacsokat rágcsálunk. Már a zsidóságban is, a nem túl
ortodox – már-már keresztényként gondolkodó Alexandriai Philón is különbséget tett az írások teste (történelmi
sík) és lelke (történelem feletti, allegorikus üzenet) között.
Elgondolása szerint ahol a szó szerinti értelmezés haszontalan, vagy egyenesen káros lenne, ott kutatni kell a lelki
üzenet után. Alexandriában az allegória különösen fontossá vált, Kelemen keresztényként például a tiszta-tisztátalan állatok fogyasztására vonatkozó szabályokat egyértelműen morális értelemben fogta fel. A hiéna szerinte
például azért tisztátalan, mert gátlástalan homoszexuális
állat, a nyúl azért, mert a szaporaság jelképe, a ragadozó
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madarakat pedig azért tilos enni, mert a kapzsi embereket
jelképezi. Az Apostoli Zsinatot követően a tisztasági törvények átértelmezéséhez is remek eszköz volt az allegória.
Egy ismert középkori mondóka négyféle értelmezési lehetőséget állít elénk:
„Littera gesta docet,
quid credas allegoria,
moralis quid agas,
quo tendas anagogia.

A betű a történetet,
az allegória a hiendő dolgokat,
az erkölcs a teendőket,
az anagógia a célokat tanítja.

Az allegória eszerint az egyik legfontosabb komponens,
és a személyes, Istenbe vetett bizalom erősödését célozza.
Elvonatkoztatás nélkül a Szentírás „belsővé válása” nagy
nehézségekbe ütközik, az a veszély fenyeget minket, hogy
Isten Szavára történelemkönyvként tekintsünk. Ezért aztán jogosan kapja a keresztény a modernizmus kritikáját,
főként akkor, ha az archeológia legújabb felfedezései egyenesen ellentmondanak a szövegben leírtaknak.
A szabad értelmezés a zsidóság tradíciójában elképesztő
mennyiségű szöveg születését vonta maga után, gondoljunk a targumokra (arámi fordítások és kiegészítések), a
Talmudra, vagy a misztikus irodalom alapjaira a Széfer Jecirára vagy ennek kibővítésére, a Zohárra. Minden eleven
tradíciót jellemez ez a termékenység, de kérges tradíciók
is léteznek, ahol a szent iratot tilos tudományosan, kreatívan vizsgálni és szabadon „kettesben” lenni azzal. Az Iszlámban még végbe kell mennie azoknak a folyamatoknak,
melyek a kereszténységben a modern történeti-kritikai
módszer térnyerésével váltak lehetővé.
A zsidó misztika néhány felismerésének ismertetése után
az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy marad-e a fordításoknál, vagy elrugaszkodik, és ugrik egyet Isten Szavának sűrűjébe, továbbá azt is, hogy szerinte lehet-e tisztán emberi eredetű egy ilyen üzenet. Arra hívom a kedves
olvasót, hogy fordítson fel köveket, igyon a felszökellő
forrásokból, és váljon azok testvérévé és nővérévé, akiknek lángol a szívük, amikor az Írásokról beszélnek.
Egy bölcs barátom hívta fel a figyelmem a misztika szó
félrevezető voltára. A görög etimológia alapján helyesen
használhatjuk a szót arra, hogy megjelöljünk bizonyos
személyeket, akik Istennel különleges módon kapcsolatban álltak. Mivel azonban minden ember kapcsolatban
van az Istennel – csak a realizálás mértéke különböző –,
a misztika szó többletértelem híján olyan felesleges szó-

vá válik, mint pl. C. S. Lewis számára a keresztény jelző8.
Kissé nyersebben fogalmazva „valaki vagy komolyan veszi
Istent, s így misztikus, vagy nem veszi komolyan”, és így
hozzátehetjük, az isteni életből kizárja magát. Az Eucharisztiában való részesülésünk okán voltaképpen mindnyájan misztikusok vagyunk.
A keresztény, zsidó misztikában ezért semmi „misztikus”,
titokzatos nincsen, Isten mélységeit fürkésző emberek bepillantásai, melyek minden lélek épülésére szolgálnak.
„Mindaz, amit leírtam szalmaszál ahhoz képest, amit láttam.” – fél polcot is kitöltenek annak a szent embernek
a művei, aki ezt mondta halála előtt. Az Aquinói Szent
Tamásról készült festményeken is látható ez a „titokzatos
eredetű fénysugár”. Bizonyosan elmondható, hogy mély
lelki ember volt, aki a Szentírásból merített minden questio megválaszolásakor.

A Szentírás szent nyelve
Idézzük most emlékezetünkbe a tanulmány elején szereplő gondolatmenetet a semmiből kibontakozó üzenetről. Miközben e sorokat írom, az ürességbe betűket
8 C. S. Lewis: Mere Christianity, London-Glasgow, 1970, 9–11.
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helyezek, és visszavonhatatlanul formálok valamit, ami
rólam tesz tanúságot, és személyemről is elmond valamennyit. A semmi ( )ןיאhéber betűinek átrendezése énné
( )ינאválik. A zsidó misztikus értelmezés, a kabbala egyik
módszere, a betűk ilyen felcserélésén, kombinációján
alapul. Egy másik módszer a betűk számértékével operál, megint másik bizonyos szétválasztások által fedi fel
a rejtett értelmet.
A héber nyelv a zsidók szerint az ősnyelv, Isten általa teremtette a dolgokat. A betűk a teremtéskor versengtek
Isten előtt, hogy melyiküké lesz a Tóra első szava. Végül
a b/v-re ( )בesett a választás. Mivel az első betű, az álef
mindig az Istenre utal, a bét-tel való kezdet azt tudatosítja,
hogy a Szentírást megelőzi egy kifejezhetetlen kezdet, ősalap. Mivel a szavak és a dolgok tökéletesen fedik egymást,
a létezők esszenciája az álefbét megfelelő kombinációiban
rejlik. Ezért van az, hogy a héber nyelvben a szót ( )רבדés
a dolgot ( )רבדugyanaz a szó fejezi ki. A szavak és a dolgok
ebben a felfogásban ugyanazok. A betűk számértékükkel
tökéletesen kifejezik a dolgok lényegét, a rokon szavakkal
erős kapcsolatban vannak, bizonyos matematikai műveletek által fontos jelentésváltozáson
mennek keresztül. Ne a szekularizált számfogalomra és számítási
módszerekre gondoljunk, hiszen
„a számok az archaikus ember számára nem elvont mennyiségek, hanem konkrét gondolattartalmak.”9
A héber nyelv szakrális matézis.
Egy gondolattartalom például a
héber „kígyó” ( )שחנszó, melynek
számértéke egy egyszerű összeadás
után 358. Amikor Mózes a pusztában felemeli a rézkígyót, s így aki
rátekint nem hal bele a kígyók mérgébe, jelentős üdvorákulum a figyelmes tekintetnek. Ha megkaparjuk az „írás
testének” puritán vakolatát, alatta gazdag teológiai tartalmat találhatunk. Mennyi a kígyó számértéke? 358. Milyen
gondolattartalom állhat rokonságban a kígyóval? Aminek
ugyanannyi a számértéke – válaszolná az Írásokban jártas
bölcs. Hitünk szerint a messiást „felemelték” a földről –
különösen János evangélista kedveli a terminológiát – és
aki rátekint, az nem hal meg, hanem a bűntudattól mellét
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verve elvonul, megnyílva a bűnbocsánatra. Nem győzünk
csodálkozni azon, hogy a messiás szó ( )חישמszámértéke is
358. Véletlen csupán, vagy kódolt üzenet?
A bűnbeesés előtt az ember is rendelkezett azzal a képességgel, hogy a dolgokat eredeti nevén nevezze, felismerje a gondolattartalmakat, s így uralkodjon fölöttük.
Amikor Isten Ádám előtt felvezette az állatok királyságát,
azt nem csak azért tette, hogy felkészítse a kísértővel való
találkozásra10, hanem azért is, hogy Ádám az állatok lényegét megismerve nevet adhasson nekik. De mit jelent
saját neve? Az Ádám elsősorban nem személynév, hanem
kollektív fogalom, az egész emberi nemet11 értjük alatta.
Mi mindent lehet belesűríteni ebbe a három betűs héber
szóba: ? םדא
A héber betűk jelentésénél négy dolgot kell figyelembe
venni:
1. Nevét
2. Formáját
3. Számértékét
4. Első előfordulását a Tórában
Az első betűről, az álef-ről a korábbiakban már volt szó.
Valamiképpen a kezdettelenre utal,
Istenre. Vessük most analízis alá a
fenti szempontrendszer alapján!
1. A betű neve, a héber „álûf ” szó
misztikus értelmezésben ezeket jelenti: „mester” („ ;)ףולאtanulás háza”
( ;)הנפלואfordítva olvasva: csodálatos”
()אלפ.12 Isten a teremtés mestere, a
Szentírás a tanulás háza, a csodálatos
pedig az eljövendő messiási korszak.
2. Formáját tekintve az álef két jódot és egy váv-ot láthatunk. A három
10 Ádámnak ugyanis fel kellett volna ismernie, hogy nem csak
egy állat, és nem követheti pusztán ösztönvilágát. Az a tény,
hogy nem talál magának párt az egész állatvilágban szintén ezt
erősíti meg.
11 Direkt a biológiai nem (genus), és nem a faj (species) szót
használom, hiszen a legújabb archeológiai kutatások alapján rajtunk kívül és velünk egy időben több emberi faj élt. A
Homo Sapiens nem tekintheti magát az emberi nem egyetlen
letéteményesének.
12 Habár a nyelvtankönyvek a „marha/ökör” jelentést hozzák
elsőként. Lásd. Szabó Mária: Bevezetés a Bibliai Héber
Nyelvbe, Szent István Társulat, Budapest, 2017, 22. vö. Egeresi
László SÁndor: A Bibliai Héber Nyelv Tankönyve. ןושל קודקד

9 Hamvas Béla: i. m., 197.
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betű számértéke 26, pontosan ugyanannyi, mint a tetragram ( )הוהיszámértéke. A tradicionális értelmezés szerint
a felső jód Istenre utal, az alsó Isten népére, míg a váv (az
összekapcsolás jele és melynek jelentése „horog”) a kettő
közötti kapcsolatra. Isten kommunikál népével, és várja
egyháza szeretetteljes válaszát. Más magyarázat szerint
a két jód a felső és alsó vizeket, a váv pedig a boltozatot
szimbolizálja. A felső vizek az istenközeli állapotot, az
alsó vizek a tőle való távolságot jelenítik meg. A boltozat
a kinyilatkoztatást szimbolizálja, ezért az alef az egyesülés
(lásd. 3. pont) jele.
3. Az álef számértéke 1. „Egy az Isten” – ( דחא הוהיMTörv
6,4), ő a sokaság mögött megnyilvánuló egység. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint a radikálisok (mássalhangzók)
számértékének összeadása. א+ל+ –ף1+30+80=111. A sokszorosan megnyilvánuló egység, a jelenségvilág tündöklésében lévő jelenlét, a hatóerőket mozgató egyetlen erő.
4. Isten nevei sok esetben áleffel kezdődnek (pl.: לא, )םיהלא.
Első előfordulása kezdőbetűként a Teremtés könyvében is
Isten – ( םיהלאTer 1,1).
Most, hogy az első betű jelentését többé-kevésbé feltérképeztük, nézzük meg, hogy mit jelent ez az emberre vonatkoztatva. Mit mond a nyelv azzal, hogy az Ádám szó első
betűje alef?
Az emberi lény részesedik a megnevezhetetlen ős-eredetből, a kimondhatatlan Istenből. Nem tudjuk honnan jöttünk, hová megyünk, világban való létünk eredete kétely.
Valódi lényegünk mások előtt, de még önmagunk előtt is
szent titkok. Részesei vagyunk az egységnek is, individualitásunk és megismételhetetlenségünk páratlan méltósággal ruház fel bennünket. Ezen trinitárius értelemben felfogott egység gyökere Istenben, az ő hármas egységében
nyugszik.
A másik szótag az álef mellett a םד, mely „vért” jelent. Az
ember amellett, hogy isteni eredetű, összeköttetésben áll a
durva anyagi világgal, a vérvörös földdel, melynek héber
neve הםדא. Ószövetség egzegézis órán tanulmányoztuk a
közel-keleti nagybirodalmak eredetmítoszait, melyek hasonló következtetésre jutottak: az ember egyszerre isteni
és földi, határ-teremtmény. Nincs igaza annak, aki letagadva a másik dimenziót spiritualizál, vagy vak materialista szempontból magyaráz.
Miután a szétválasztás módszerével ( )םד–אfontos következtetésre jutottunk, nézzük meg, hogy a gemátria, a
betűk számértéke mivel járul hozzá ehhez a tudáshoz! A
vér szó számértéke 44. Az apa ( )באszámértéke 3, az anyáé
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( )םאpedig 41. Mi történik, ha a kettőt összeadjuk? Kijön
a 44, a vér számértéke. Megdöbbentő tény, hogy jóval a
genetika örökítődésre vonatkozó megállapításai előtt ismerték, és elismerték férfi és nő lényegi mivoltát – egy
egyoldalúan patriarchálisnak bélyegzett társadalomban.
Az ember eredete tehát egyrészt Isten, másrészt a szülők, ezért is szabályozza az első kőtábla (a zsidó számolás
szerint) az eredettel, Istennel és a szülőkkel való szövetségi kötelezettségeinket. Ha felcseréljük a radikálisokat,
megkapjuk a  דאמszót, mely azt jelenti „igen, nagyon”. Az
ember feladata mind nagyobbá válni, Istent, a szellemit
belevinni a világba. Bizonyosan sok dolog elmondható
még az ember szó héber megfelelőjéről, azt azonban így is
láthattuk, hogy milyen sokatmondó maga a nyelv annak,
aki nem csak néz, de valójában lát is.
Néhány további példával fogom illusztrálni a héber nyelv
szépségét.13 Vegyük az „igazság” ( )תמאszót. Az ábécében
az első betű az álef, pontosan a középső a mém és az utolsó a táv. A szó kifejezi, hogy az igazság mindig az egész
figyelembevétele. Ezzel szemben a „hazugság” szó ()רקש
három közvetlenül egymás mellett álló betű, és ezért csak
az egész ábécé töredékes része. Az igazság mindig az, ha az
elejétől a végéig látunk valamit, hamis mindaz, ami csak
egy kiragadott részlet. Sokan elutasítják Istent, a világban
lévő szenvedés megoldhatatlan problémájára hivatkozva.
Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk?14 Mindez azonban
hazugság, mert nem veszi figyelembe az egészet – sem a
kezdetet („nagyon jó mindaz, amit alkotott”), sem a véget (új teremtés), csak egy kis fragmentumot. A szenvedés
még nem egész tudás, ezért hamis. Középiskolai tanárom
szavaival élve, „egy pohár tiszta vízben egy csepp méreg
az egész pohár tartalmát méreggé teszi.” Ezzel szemben az
igazság önmagában is igazság. Az  תמאszó számértéke 9.
Ha a 9-et megszorzunk egy másik számmal, és a végeredmény számjegyeit összeadjuk, mindig 9 lesz az eredmény.
Az igazság mindig kiderül, a hazugságot az igazság állandó leleplezéssel fenyegeti.
Az  תמאszó betűi szilárdan állnak két „lábon”. Vessünk
most egy pillantást a  רקשszóra! Instabil, gyenge lábakon
áll minden betű könnyen elbillenthető.

13 Mordechai Kraft rabbi youtube előadásai reveláció értékűek
voltak a megismerés folyamatában.
14 Karl Rahner német teológus magyarra is lefordított tanulmánya remek összefoglaló. Lásd. Karl Rahner: Miért hagyja
Isten, hogy szenvedjünk?, Sapientiana 6 (2013/1), 70–82.
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Három dolog bizonyosan igaz az életben. 1.) anya szül világra bennünket 2.) mindnyájunknak meg kell halnia 3.)
el kell számolnunk Isten előtt. Az  תמאszóban mindegyik
aspektus benne rejlik. Az anya ()םא, a halál ()תמ, és Isten
is, aki Igazság ()תמא.
Már említettük, hogy az alef betű Istent jelképezi, míg a
táv, az utolsó betű a tőle legtávolabbit, az istentelen ürességet. Hol fordul ugyanis elő először a Szentírásban táv
betű? Az első szó, melynek kezdőbetűje táv az üresség,
semmiség ()והת. Isten nélkül semmi sincsen/semmi van/
nincs semmi? Mivel a mém az átalakulás, a változás betűje, ezért nagy bölcsességet találunk a héber „igazság” szóban. Az igazság az, hogy elvigyük Istent mindenbe, még a
tőle legtávolabbiba is, átlelkesítsük az anyagot, hirdessük
a jó hírt a föld határáig. Ragyogjunk a sötétben, váljunk
sóvá, kovásszá.
A héber „betű” kifejezés a következőképp néz ki: תוא. A
szó egyébként azt is jelenti, hogy „jel”. Mi ugyanis a betű, a
jel? Isten kapcsolatba lép a fizikai világgal. Az Istent jelképező álef a váv által kapcsolódik a táv-hoz, az üres fizikai
világhoz. A fizikai világ egy része Istenről beszél.
A „férfira” használt szó a héberben az שיא, párja, a „nő”
pedig השא. Mi az, ami közös betű? Az álef és a sín. Mi
az, ami mindegyik sajátja? A férfié a jód, a nőé a hé.
Külön-külön ezek a betűk még nem jelentenek semmit,
de ha összevonjuk őket, akkor kijön a הי, vagyis „Isten”.
A férfi és a nő szerelme, egyesülése Istent jeleníti meg
a világban (gondoljunk csak az Énekek éneke spirituális
értelmezésére). Mind a ketten hordoznak valamit belőle, mely csak közös életükben lesz egésszé. Azonban ha
kihagyják Istent, elmarad
a jód és a hé, nem marad
más, mint az שא, a „tűz”.
Hideg láng, az önző hevület.
A jód az eszmék, elvont
ideák jele, míg a hé, mely
nem más, mint egy dálet
(„ajtó) és egy jód egybeillesztve – a világban testet
öltő gondolatok jele. A
férfi vízió (transzcendencia) és a nő életén, vágyain keresztüli megvalósulás (immanencia). Mi történik, ha a hé
a jód-ját és a dálet-jét szétválasztjuk? A  דיazt jelenti „kéz”.
A kéz ugyanis az a testrész, mely az elvont gondolatokat
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a fizikai világban megvalósítja. A kéz szó számértéke 14,
pontosan annyi, amennyi ízület található egy kézen. Tizennégy kapcsolódás a fizikai síkkal.
Az analógia segítségével elmondhatjuk, hogy a férfi a jód,
a gondolatok embere, segítőtársa az asszony, a hé abban
segíti őt, hogy ezek a gondolatok ajtókká válhassanak a
világban. Ugyanezen képlet mentén a férfi magja a nő petesejtje által ajtóvá válik a világban. A terhességre használt
szó egyébként a ןורה, melynek számértéke 261. Mintegy
kilenc hónap, pontosan annyi, mint amennyi napra egy
embriónak szüksége van a világra jöveteléhez.
Ezen példák után már magunk is láthatjuk, hogy a héber
ábécé huszonkét betűje, pontosabban alefbét, valósággal
leképezi a kozmoszt. A három anyabetű a három elem ()ש
tűz, ( )מvíz, ( )אlevegő. Időzzön most el a szemünk a betűk
formája és a nekik tulajdonított elem tulajdonsága fölött!
Az álef megfelel a testben a léleknek, a sín a fejnek, a mém
pedig a hasnak.
A hét páros betű (ר,פ,ד,ג,כ,ב,)ת15, melyeket lehet lágyan és
keményen ejteni a szivárvány hét színe, a skála hét hangja
stb. A tizenkét egyszerű betű pedig Izrael tizenkét törzse,
a Tanítványok, a zodiákus stb. A betűk és a kozmológia
közötti analógia idegennek tűnik a 21. századi ember egzakt tudományosságának, azonban mindenképpen egy
holisztikus, és mélyen teológiai szemléletű letűnőben lévő
világkép tanúja. A felosztás a kabbala alapművében, a Széfer Jecirában szerepel, melyet a hagyomány Ábrahámnak
tulajdonít. Túl a tiszteletadáson, nem feledkezhetünk meg
Ábrám babiloni születéséről. Talán nem is annyira a név a
lényeges, hanem az ábrámi, babiloni hagyaték.
15 Habár a klasszikus nyelvtankönyvek a rés betűt nem sorolják
a kettős betűk közé, a Szentírásban találunk néhány helyet, ahol
a rés-ben dágés-t (pontot) találhatunk pl.: 1 Sám 1,6; Ez 16,4;
Péld 14,10; Jer 39,12; Én 5,2.
A tibériási héberben a résnek kettős kiejtése volt. Lásd. Egeresi László Sándor: i.m., 68. Ismeretes egy eset a „megkülönböztető dágés” (dagesh mavḥin), mely szent és profán közötti
különbségtétel egy nyelvtani megoldása. Pl.: a 1 Sám 1,6 esetében, ahol a „ ּהָמִע ְּרַהbosszantotta őt” (f.), mint tisztán emberi
cselekedet, és a „ םיִע ְרִהmennydörgött”, mely egy Isten esetében
használt ige közötti különbségtétel. Ezeket nyugodtan nevezhetjük „a meglévő formák innovatív bővítésének, mintsem új
morfémáknak.” Lásd. Aaron D. Hornkohl and Geoffrey
Khan (eds.): Studies in Semitic Vocalisationand, Cambridge,
2020, 111–113. A megkülönböztető dágés és a tibériási héber
punktációja is bizonyítékul szolgálhat arra nézve, hogy a héber
ábécé rés betűjét valamiképpen a kettős betűk tulajdonsága jellemzi. Ezeken túl a LXX görög fordítása is tanúja az esetenkénti
duplikációnak pl.: Γομορρα, Χαρραν, Σαρρα.
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Befejezés
A kedves olvasóra hagyom annak a megítélését, hogy vajon egy nép milyen fokra juthat el magától Isten Igéjének
közlésében, mennyiben kaphat ehhez transzcendens segítséget.
Mivel a többi nép szent iratait, nyelvét
és kultúráját kevésbé ismerem, nem
tisztem ezekről értekezni, azt azonban
hiszem, hogy Isten nem tagadja meg
senkitől üzenetét, s talán a leginkább
elfeledett földterületen, a leginkább
elenyésző lélekszámú nép körében
mondhatja el örök igazságát. A héber
nyelv, eredetétől függetlenül, kifejezőkészségével, belső logikájával és szépségével, ha önmagában nem is istenbizonyíték, de szenttamási út, melyen
értelmünk eljuthat a kimondhatatlan
küszöbéig. Az Újszövetség görög nyelve minden bizonnyal egy alternatív út,
hasonlóan számos archaikus nyelvhez.
Mi is büszkék lehetünk hagyatékunkra, gondoljunk csak eredeti, színtisztán magyar szavainkra, mint például:
„egyszerűség”, szeretet”, „élet”, „félelem”, „nemes” stb. A Logosz a folyamatos teremtés által magyarul is kommunikál a világgal, és a mi felelősségünk
– megint egy sokatmondó szó –, hogy
észrevesszük-e belső logikáját, szépségét és minden más nyelvtől különböző
eredetiségét.
Kívánom, hogy az „ismeretlen eredetű
fénysugarak” a mi értelmünket is lángra lobbantsák, s hogy Isten egyszer, s
mindenkorra kimondott Igéje rajtunk,
magyarokon keresztül is gyarapodjon
és a hozzánk éppen közel lévő számára termékenységet és áldást hozzon!
Imádkozom azért, hogy a biblikus
tudomány és a krisztusi lelkiség a közeljövőben a teológia szíveként doboghasson majd, Isten
Igéje pedig hétköznapjaink és fényes ünnepeink középpontjává válhasson.
A 2020-as Szentírás vasárnapja alkalmából:
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Jeso Eszter

A világi hívek szerepe az Egyházban
a Lumen Gentium tanításának
tükrében
Bevezetés
Dolgozatomban a világi hívek szerepét az Egyházban fogom vizsgálni a II. vatikáni zsinat Lumen Gentium című
konstitúciójának tükrében. Ezt a témát laikusként fontosnak tartom, hiszen úgy gondolom, a világi hívek gyakran
minden feladatot a klerikus rétegre hárítanak az Egyházban, és sokszor talán fel sem ismerik saját küldetésüket.
Csupán a Lumen Gentium-ra támaszkodom, de igyekszem az egész szöveg fényében vizsgálni a kérdést, nem
csupán a világi hívekről szóló részre támaszkodva, mivel
meglátásom szerint a teljes dokumentumban fellelhetőek
olyan gondolatok, amelyeket minden krisztushívő önmagára alkalmazhat.
Elsősorban szeretném bemutatni, hogy kiket tekint az
egyházi szóhasználat laikusoknak. Ezután igyekszem feltárni a laikusok szerepét a misszióban és az evangélium
tanításának továbbadásában. Végül kitérek arra, hogy ők
hogyan törekedhetnek az életszentség útján járni saját hivatásuknak és életpéldájuknak megfelelően.

lek teljesítése mellett járulhatnak a szentségekhez, melyek
szorosan és misztikusan kapcsolják őket össze egymással,
és egyesítik Jézussal.
„Világi hívőkön itt az egyházi rend és az Egyházban jóváhagyott szerzetesség tagjain kívül az összes Krisztus-hívőt
értjük; tudniillik azokat, akik a keresztséggel Krisztus testébe épültek, Isten népét alkotják és Krisztus papi, prófétai és
királyi hivatalának a maguk módján részeseiként az egész
keresztény nép küldetését teljesítik az Egyházban és a világban.” 2
Bár nem részesültek kézrátétellel az egyházi rend szentségében, tehát nem tartoznak a klerikus réteghez, Isten
gyermekeiként ugyanolyan méltósággal rendelkeznek,3
ugyanis Krisztusban való újjászületésből fakadóan ugyanabban az istengyermeki kegyelemben részesültek. Az
Egyház minden tagjának közös a meghívása a tökéletességre, hiszen egy az üdvösség, egy a remény és az osztatlan szeretet.4

A laikusok szerepe az Egyházban
A laikus szó értelmezése az egyházi
szóhasználat szerint
A laikus szó világi nyelvezetben valamiben járatlan, valamihez nem értő személyt jelent. Eredete a görög laosz
szóra vezethető vissza, melynek jelentése nép.1 Az Egyház
azonban a világi híveket nevezi laikusoknak, akik a keresztséggel Krisztus Testének, az Egyháznak tagjaivá válnak, melyben a Megváltó ereje árad szét. Bizonyos feltéte-

1 vö. Kránitz, M., Szopkó Márk, Teológiai kulcsfogalmak
szótára, Szent István Társulat, Budapest 2003, 104.
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A laikusokkal és szerepükkel az Egyházban az Apostolicam actuositatem című határozaton kívül a Lumen Gentium negyedik fejezete foglalkozik.
A Lumen Gentium zsinati konstitúció nyilvánvalóan kifejti, hogy a világi hívek sajátossága a világi jelleg. Bár a
keresztség és a Szentlélek kenete által ők is lelki házzá és
szent papsággá váltak,5 mégis az a hivatásuk, hogy „csa2 Lumen Gentium 31
3 vö. Youcat – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, Kairosz
Kiadó, Budapest 2013, 87-88.
4 vö. Lumen Gentium 32
5 vö. u.o., 10

ládjukban és munkahelyükön, a világban élve építsék Isten
országát”6. Az általános, királyi papság tagjaiként részt
vesznek az eucharisztikus áldozat megünneplésében,
gyakran járulnak a szentségekhez, rendszeresen imádkoznak és hálát adnak. Ezeket az életükkel valósítják meg,
ugyanis mindenütt tanúságot tesznek a világban, önmegtagadást végeznek és tevékenyek a krisztusi szeretet által.7
Jézus, aki a legfőbb és örök főpap, a világi hívőkön keresztül is végzi a világban szolgálatát, ezért Szentlelkével
serkenti őket a jóra, részt ad nekik lelki istentisztelet bemutatására, hogy az Isten megdicsőüljön, és az emberek
üdvözüljenek. Bennük különleges módon működnek a
Lélek gyümölcsei, egyre bőségesebben teremnek bennük,
hogy az imában, cselekedeteikben, apostoli kezdeményezéseikben, hitvestársi és családi életükben, mindennapi

6 Youcat – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, Kairosz
Kiadó, Budapest 2013, 88.
7 vö. Lumen Gentium 10

munkájukban, és az élet terhei alatt, ha türelmesen hordozzák azokat, olyan lelki áldozatokat ajánljanak fel az
Atyának, melyek kedvesek az Ő színe előtt. (vö. 1Pt 2,5)
A világot szentelik Istennek. Szent Pál apostol leveleiben
őket nevezi az ígéret fiainak, ha állhatatosan megmaradnak a hitben és reményben, (vö. Ef 5,16), és türelmesen
várják az eljövendő dicsőséget. (vö. Róm 8,25) A zsinat
Lumen Gentium című konstitúciója arra bátorítja a laikus híveket, hogy ne zárják reményüket magukba, hanem
mutassák meg a világnak, térjenek meg és küzdjenek a
„ennek a világnak sötét kormányzói, a gonosz szellemek
ellen” (Ef 6,12).8 Ők a remélendő dolgok hírnökei, ha életüket megingás nélkül összekapcsolva a hittel élik. Így az
élet tanúságával és kimondott szóval is tudnak evangelizálni, Krisztus örömhírét hirdetni.9
A laikusok a világban élnek, a munkaköri, családi és társa-

8 vö. u.o., 35
9 vö. u.o.

21

Tudomány

Effata 2020 • ÔSZ–TÉL

sén és megszentelődésén munkálkodjanak. Ehhez erőt a
szentségekből, főként az Eucharisztiából merítenek, mely
táplálja őket, beavatja őket az isten– és emberszeretetbe,
mint az apostoliság lelkébe.16
Közvetlenebb együttműködésre vannak meghívva a hierarchia apostoli munkájába, és részt vállalhatnak olyan
egyházi munkakörök elvégzésében, melyek lelki célt szolgálnak. Szervezett formában próbálniuk kell jobbá tenni
a világ intézményeit, és bűnre csábító életkörülményeit,
hogy ezek igazságban működjenek, és az erények gyakorlásának kedvezzenek.17 A híveknek engedelmességgel és
készségesen el kell fogadniuk mindazt, amit az Egyház
szolgálatára fölszentelt személyek hirdetnek, viszont a
fölszentelt pásztoroknak el kell ismerniük a hívek méltóságát, és támogatniuk kell az Egyházért való felelősségvállalásban őket.18

dalmi körülményeik szövik át életüket. Küldetésük, hogy
ezen dolgaik intézése és Isten terve szerint való rendezése
által építsék a földön Isten Országát. Isten ugyanis mindenkit meghív, hogy hivatala teljesítése által kovász, só,
világosság legyen, hogy az evangélium szellemében éljen,
hozzájáruljon a világ megszenteléséhez, és élete tanúságával megmutassa Krisztust mindenkinek. Segíteniük
kell egymást a hegycsúcs, a szentebb élet elérésében, és
így Krisztus lelke átjárja a világot, mely csak általa képes a
szeretetben, boldogságban és békében elérni célját.10 Különleges módon rájuk tartozik, hogy oda is eljuttassák a
megváltás örömhírét, ahová az Egyház nem tud eljutni,11
és hogy azokat az evilági dolgokat, melyekkel szoros kapcsolatban vannak, úgy végezzék és vezéreljék, hogy Jézus
tanítása szerint menjenek végbe és benne növekedjenek, s

az Isten dicsőségére szolgáljanak.12 A világi hívek éppúgy
küldetésben vannak, mint a klerikusok, rájuk is vonatkozik Krisztus felhívása: „Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk
16,15) Az Úr ugyanis azt kívánja, hogy a világi hívek is
terjesszék országát, „az igazság és az élet országát, az életszentség és a kegyelem országát, az igazságosság, a szeretet
és a béke országát”.13
Krisztustól ehhez a keresztség és bérmálás szentsége által
megkapják a kellő erőt és bátorságot, és ezáltal részesednek az Egyház üdvözítő küldetésében.14 A klerikusokkal
együtt ők is az Egyház javát kell, hogy szolgálják, és karizmáikat felhasználva dolgozniuk kell a közös művön.15
Krisztus testének ők is tagjai, és arra hivatottak, hogy képességeikhez és erejükhöz mérten az Egyház növekedé-

10 vö., u.o., 36
11 XII. Pius, Six an se sont écoulés szózat, 1957, AAS 49 (1957),
927. lap.

12 vö. Lumen Gentium, 31.
13 u.o., 36
14 vö. u.o., 33
15 vö., u.o., 30
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E hivatás szempontjából meghatározó, értékes a szentség
által megszentelt házas vagy családi életállapot. A világi
hívek apostolságának kiváló iskolája és gyakorlótere ez,
hiszen itt a keresztény vallás az életet átjárja és átalakítja.
A családtagok hivatása, hogy egymás előtt Krisztusnak és
az Ő szeretetének tanúi legyenek, a szülők a gyermekeik tanítói a hitre. A keresztény család hirdeti Isten jóságát, és megvilágosítja azokat, akik keresik az igazságot,
de példájával és tanúságával vádolja a világot a bűnről.19
Éppen ezért, ha evilági dolgokkal foglalkoznak is, szükséges, hogy hitüket minél jobban megismerjék, állhatatosan
kérjék a bölcsesség ajándékát, hiszen ők is hozzájárulnak
a világ evangelizációjához. Kivétel nélkül mindenkinek
részt kell vennie Krisztus országának terjesztésében és
gyarapításában.20

Az életszentségre való meghívás
„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”
(Mt 5,48)

akár a lelkipásztori gondozás alatt áll, meghívást kapott
az életszentségre, mely a hivatásunk megélése Krisztus
fényében.
A laikusok számára az életszentség azt jelenti, hogy a keresztény hitvestársaknak és szülőknek a saját útjukat járva
kell egymást elfogadniuk, támogatniuk a kegyelemben, és
az Istentől kapott gyermekeket a keresztény tanítással és
evangéliumi erényekkel kell betölteniük. Az özvegyek és
azok, akik nem lépnek házasságra szintén nagymértékben
gyarapíthatják az Egyházban az életszentséget, és az apostoli buzgóságot.21 Az ember hivatása, hogy ne csak önmagát tökéletesítse, ne csak polgártársait segítse, hanem
tevékeny szeretettel kövesse Krisztust is.

Összegzés
„Minden egyes laikusnak a világ előtt Jézus Krisztus föltámadása és élete tanújának és az élő Isten jelének kell
lennie. Valamennyiüknek együtt és külön-külön, a maguk
szerepe szerint a Lélek gyümölcseivel kell táplálniuk a világot (vö. Gal 5,22), ki kell árasztaniuk rá a lelket, mely
azokat a szegényeket, szelídeket, békességeseket élteti, akiket
az Úr az evangéliumban boldognak hirdetett (vö. Mt 5,39).
Egy szóval: „ami a lélek a testben, azok a keresztények a
világban”.”22
Úgy vélem, ezt a küldetést rendkívül fontos, hogy tudatosítsuk, főként a mai társadalomban, mivel a templomaink
kiüresedését látva minden eddigi kornál nélkülözhetetlenebb az, hogy minden keresztény felismerje, hogy jellé
kell válnia. Azt, hogy ezt mi módon tehetjük meg, arra
a Lélek ösztönöz minket, csupán annyit kér tőlünk, hogy
adjuk át magunkat Neki, és engedjük, hogy Ő cselekedjen
általunk. Mernünk kell kimondani ma is, amit Mária kimondott, amikor Gabriel arkangyal hírül adta neki, hogy
Jézus anyja lesz: „Legyen nekem a te igéd szerint.”(Lk 1,38).

Az Egyházban mindenki, akár a hierarchiához tartozik,
16 vö. u.o., 33
17 vö. u.o., 36
18 vö. u.o., 37
19 vö., u.o., 35
20 vö., u.o.

21 vö., u.o., 41
22 Lumen Gentium 38
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Zentai Georgina

ben eleven még a legősibb jelentés. Savuot a „hetek-ünnepe”, hét héttel Peszach után a nyárnak, a zsenge kenyérmagnak, az aratás kezdetének hálaadó ünnepe.”1

PESZACH

Hogyan ünnepelte és ünnepli a választott nép
a zsidó húsvétot?

Zarándok ünnepek
A Szentírás parancsa így szól: „Közüled minden férfi háromszor jelenjék meg esztendőnként az Úr, a te Istened
előtt.” \Ex 23,17\ Ennek megfelelően három zarándok
ünnep van egy évben a judaizmusban: Peszach, Savuot és
Szukkot. Amikor még állt a szentély, egész Izrael Jeruzsálembe vonult, és áldozatot mutatott be Istennek ezeken a
napokon.
Peszach a zarándok ünnepek közül is az első. Hét (a diaszpórában nyolc) napból áll. Az első kettő és az utolsó
kettő teljes ünnep, a középső négy pedig félünnep. Az első
két napon az Egyiptomból való kivonulásra emlékezik Isten népe, az utolsó kettőn pedig a tengeren (Nádas tenger)
való átkelésre.

Peszach elnevezései
Az ünnep legáltalánosabb neve Peszach. Jelentése: elkerülés (hág hápeszáh). Ez az elnevezés az Exodus 12,120-ig tartó szakaszból származik. Azért nevezik az elkerülés ünnepének, mert amikor Isten tíz csapással büntette
Egyiptom népét, a tizedik csapás alkalmával az egyiptomi
elsőszülöttek meghaltak, de a zsidó házakat elkerülte a
halál angyala. Az Úr parancsa és ígérete így hangzik: „Átvonulok ugyanis azon az éjszakán Egyiptom földjén, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, embert, állatot
egyaránt, és ítéletet tartok Egyiptom minden istenén: én,
az Úr. Ez a vér jel lesz számotokra a házakon, amelyekben
lesztek. Én meglátom a vért, elvonulok mellettetek, és nem
ér benneteket pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom
földjét.” \Exodus 12,12-13\
Ezért Niszán 14-én, Peszach vigíliáján (erev pészachkor),
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(  )חספ ברעaz elsőszülöttek böjtöt tartanak hálából a megmenekülés, az elkerülés emlékére.
Kovásztalan kenyerek ünnepének (hág hámácot) is nevezik, mert az Egyiptomból távozó zsidóknak sürgősen kellett indulniuk, annyi idejük sem volt, hogy a tésztájukat
megkelesszék, s így keletlenül sütötték meg. „Hét napig
kovásztalant egyetek! Már az első napon se legyen kovász
házatokban! Aki kovászosat eszik, az első naptól kezdve a
hetedik napig, azt ki kell irtani Izraelből.” \Exodus 12,15\
Ez a név egyúttal a fogságra is emlékeztet. A kovásztalan
kenyér, a pászka (mácá, macesz) a rabszolgák kenyere
volt, ezért a nyomorúság kenyerének (lehem óni) is nevezik. A kovásztalan kenyér fogyasztása Isten parancsára
történik: „Az első hónapban, a hó tizennegyedik napján,
estefelé, az Úr pászkája van; ennek a hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan ünnepe van. Hét napon
át kovásztalant egyetek. Az első nap nagy és szent legyen
számotokra, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta.
Mind a hét napon tűzáldozatot mutassatok be az Úrnak. A
hetedik nap ismét nagy és szent legyen: semmiféle szolgai
munkát ne végezzetek rajta.” \Lev 23,5-8\
Valamikor egyszerűen a tavasz ünnepének (hág hááviv)
hívták, mert mindig tavasszal, a természet ébredésekor
köszönt be. A zsidóságunk tanításai című könyv így emlékezik meg a tavasz és a nyár ünnepéről, Peszach-ról és
Savuot-ról:
“Peszach a tavasz ünnepe, amikor új pezsgésnek indul a
természet. Az ősember talán minden télen attól félt, hogy
a föld többé nem adja meg ajándékait, az életet és örömet
adó kenyeret és bort, és talán minden tavasszal újból örült e
szorongás elmúlásának, az új kegyelemnek, az új kenyérnek
és új bornak, aminek ígéretét a tavasz első mozdulása meghozta számára. A zsidóság leányvallásai mind átvették e
szimbolikát és jelentésekkel magyarázták. A mi ünnepünk-

Peszach ünneplésének ideje
Peszach a zsidó naptár szerint Niszán 14. és Niszán 21.
közé esik. A diaszpórában Niszán 22-ig tart: hét, illetve
nyolc napos.

Peszach eredete
Clemens Leonhard szerint a Kovásztalan kenyerek ünnepe nem a kivonuláskor kezdődött, hanem Ábrahám
alapította – bár abban az időben más néven ünnepelték.
Ez érdekes kijelentés, mert a zsidó vallásban nincs nyoma
ilyen emléknek, de talán amiatt elképzelhetőnek tarthatjuk, hogy Ábrahám is kivonult atyái házából, megünnepelhette ezt az eseményt évről évre.
Clemens Leonhard továbbá megállapítja, hogy Peszach
abban is eltér a többi zsidó ünneptől, hogy a többi ünnep a Sínai hegyen kapott törvényhez, a Tórához, Mózes
nevéhez fűződik, és így az évfordulója nem egyezik meg
a történelmi esemény idejével, Peszach pedig ahhoz kapcsolódik, amire vonatkozik, Niszán 14-re, és az Egyiptomból való kivonulás több eseményét újra éli, bár nem
mindenben egyezik meg a két narrativa.2

Tudomány

– Egyiptomban, ha az állatnak szembaja volt, vagy tenyésztés céljából vásárolták, vagy egy kutya árának felelt
meg, akkor is érvényes volt az áldozat, de a későbbi generációknál már nem.
– A későbbi nemzedékek számára az ünnep meg nem
tartása a népből való kiirtást jelentette, míg ez nem volt
kötelező Egyiptomban.
– Egyiptomban, ha a háztartás nem volt elég nagy, akkor
meg kellett hívni a szomszédot, de a későbbi generációknál – egyes források szerint – ez már nem volt kötelező.
– Egyiptomban a vérrel meg kellett kenni a szemöldökfát
és az ajtófélfát, míg a későbbi generációknál a zsírt és a
zsír darabokat kellett az oltárra csepegtetni.
– Egyiptomban mindenkinek magának, a saját házában
kellett levágnia az állatot, míg később egy közös mészárszék volt.

Az egyiptomi és a későbbi
zsidó Peszach ünneplése
A The Jewish Pesach and the origin of the Christian Easter
című könyv összehasonlítja az egyiptomi kivonulás első
Peszach-ját a későbbi nemzedékek ünneplésével. Azt állítja, hogy a Tószefta és a Misna is őriz emlékeket az ünneplés módjáról, de helyesebb először a Tószefta szabályait vizsgálni, mert abban régebbi adatokat őriznek. A két
ünneplési mód különbségeit a következőkben adja meg a
könyv:

1 Benoschofsky 1997 p75
2 Leonhard 2019 p30

– Egyiptomban ugyanazon a helyen töltötték az éjszakát,
ahol ettek, míg később egy helyen esznek, és egy másikon
töltik az éjszakát.
Az írás azt is szemlélteti, hogy mik azok a szempontok,
amikben a kivonulás Peszach-ja megegyezett a későbbi
korok ünneplésével:
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Peszach liturgiája
A zsinagógákban az ünnep elején a szabadulásra emlékeznek, hallélt ( )ללהmondanak, az ünnep végén pedig
a tengeren való átkelést elevenítik meg. Ekkor fél hallélt
mondanak. A hallél a 113-118. zsoltár-csoport, a fél hallél,
amikor ebből kimaradnak az örömöt kifejező zsoltárok a
115-116-os. A diaszpórában a nyolcadik napon, Izraelben
a hetediken – mint minden nagyünnepen – megemlékeznek a halottakról is.
A Sulchan Aruch így írja le a Peszach imarendjét:
„Két tórát emelnek ki a frigyszekrényből. Az elsőhöz öt
embert hívnak fel (szombaton 7-t), a másodikhoz a maftirt
szólítják. […] Peszach második este kezdődik az ómerszámlálás, és 49 estén át tart Sevousz ünnepéig. […] Peszach Niszán hó 15-én kezdődik és nyolc napig tart. A két
első és a két utolsó főünnep, a közöttük levő négy félünnep.
(Chol hamoed)” 7

– Az embereket hármas csoportokba kellett osztani.
– Egy tökéletes, hímnemű, egy éves bárányt kellett feláldozni.
– Nem volt szabad másnapra hagyni.
– Az ünnepet hét napig ünnepelték.
A Misna négy pontban különbözteti meg a két kor ünnepét:
– Egyiptomban Niszán 10-től ünnepelték
– Öntözni kellett vérrel, és meg kellett kenni izsóppal a
két ajtófélfát.
– Gyorsan kellett enni egy éjszaka alatt, míg később hét
napig tartott és tart ma is.3
– A templompusztulás után többé nincs Peszach felajánlás. Rabban Gamaliel úgy gondolja, hogy a kovásztalan
kenyér és a keserű füvek ugyanazt a méltóságot fejezik ki,
amit korábban a Peszach állatnak tulajdonítottak.4
Clemens Leonhard megállapítja, hogy az Exodus 12 nem
valós liturgiát ír le, hanem olyat, ami független a templomtól. Véleménye szerint, ha liturgikus valóságot tükrözne, legalább a második templomra vonatkozót, akkor
3 Leonhard 2019 pp15-19
4 Leonhard 2019 p21
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elég meglepő, hogy a rabbinikus zsidóság teljes egészében
törölte ezt a rituálét mind elméletben, mind gyakorlatban
egy olyan korban, amikor szükség lett volna a folytatásra. Exodus 12-t viszont nem olvasták fel a zsinagógákban
ezen az ünnepen.5
Clemens Leonhard úgy gondolja, hogy mivel a Peszach
már az exodus előtt is ünnep volt Egyiptomban, jogosan
feltételezhetjük, hogy az exodus után is folyamatosan ünnepelték. Azonban vannak olyan utalások a Szentírásban,
amelyek arra engednek következtetni, hogy ez a folytatólagosság nem mindig volt jellemző. Például, mielőtt
beléptek a Szent földre, Izrael biztosan nem ünnepelte
a Peszach-ot, mert előbb Józsuénak el kellett végeznie a
körülmetélést az embereken\Józs 5,4-8\, hogy alkalmasak
legyenek az ünnepre.
A 2Kir 23,22-ből pedig látható, hogy Jozija állítja vissza a
Peszach megünneplését hosszú idő után. „Nem készítettek
ugyanis úgy pászkát, a bírák napjaitól kezdve, akik Izraelen
bíráskodtak s Izrael királyainak és Júda királyainak egész
ideje alatt.” \2Kir 23,22\ 6

5 Leonhard 2019 p24
6 Leonhard 2019 pp59-60
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Clemens Leonhard ezt írja:
Exodus 12 liturgiája Niszán 10-zel kezdődik, amikor venni kell egy állatot és a levágásig, 14-ig tartani. Ezeket a
részeket nem lehet magyarázni sem a templomi kultusz
szükségleteiből, sem az egyiptomi elbeszélésből.8
Az ajtófélfára való szórást így magyarázza ugyanez a szerző: „Egyiptomban nem volt sem oltár, sem papok. Így a vért
nem volt, aki az oltárra szórja. Ezért az ajtófélfa és a szemöldökfa lett az izraeliták oltára az elbeszélésben a csapás
idején.”9
Clemens Leonhard azt írja munkájában, hogy a zsidó
és a keresztény források összevetésének a Haggada lett
a támpontja, mert gyakran foglalkozik nemcsak a zsidó
liturgiával, hanem a keresztény húsvéttal és az Eucharisztia eredetével is. Közismert tény, hogy Haggada kéziratok
csak a 10 századtól állnak rendelkezésünkre, de a szerző
szerint ez nem jelenti azt, hogy ne keletkezhettek volna
egy évezreddel korábban, hiszen a Misna első kéziratai is
a középkorból származnak, de még a legszkeptikusabb tudós sem tagadja, hogy szövegének legnagyobb része már
megvolt a 3. században.10

7 Sulchan Aruch 1996 p69
8 Leonhard 2019 pp62-63
9 Leonhard 2019 p66
10 Vö. Leonhard 2019 pp73-75

2018. november 27-én, az Esztergomban rendezett
Eucharisztikus Tudományos Konferencián, amelyet a
2020-ban Budapesten tartandó Eucharisztikus Kongresszusra készülve rendeztek, Dr. Schöner Alfréd rabbi
elmondta, hogy vannak olyan Haggadák, amelyekben az
Eucharisztia is megjelenik. Az első ilyen Haggadának az
Omzsa Haggadát nevezte meg.

Peszach teológiai háttere
Peszach-nak három szentírási esemény szolgáltatja a teológiai hátterét:
– Exodus 12,1-20: az Egyiptomból való kivonulás, az elkerülés leírása:
„Akkor az Úr azt mondta Mózesnek és Áronnak Egyiptom
földjén: »Ez a hónap legyen nálatok a hónapok kezdete, ez
legyen az első az esztendő hónapjai között. […] Ennek a hónapnak a tizedik napján vegyen mindenki, családonként és
házanként, egy-egy bárányt! […] A bárány hibátlan, hím,
egyesztendős legyen! […] Akkor estefelé vágja le azt Izrael fiainak egész sokasága! Vegyenek a véréből, és kenjék be
mindkét ajtófélfát és a szemöldökfát azokban a házakban,
amelyekben elfogyasztják. […] A derekatokat övezzétek fel,
sarutok legyen a lábatokon, bototokat tartsátok a kezetekben, és sietve egyétek, mert az Úr Pászkája (vagyis: Átvonulása) ez. Átvonulok ugyanis azon az éjszakán Egyiptom
földjén, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén,
embert, állatot egyaránt, és ítéletet tartok Egyiptom minden
istenén: én, az Úr. […] Ezen a hét napon ne legyen kovász
a házatokban. Aki kovászosat eszik, azt ki kell irtani Izrael
közösségéből, akár jövevény, akár földetek szülöttje! Semmiféle kovászosat ne egyetek, minden lakóhelyeteken csak
kovásztalant egyetek!”
– Exodus 14,10-31: a Vörös tengeren való átkelés, a fáraó
üldöző csapatától való csodálatos megmenekülés:
„Amikor a fáraó közeledett, Izrael fiai felnéztek és látták,
hogy az egyiptomiak üldözik őket. Erre Izrael fiai nagyon
megijedtek és hangosan kiáltottak az Úrhoz. Mózesnek
pedig ezt mondták: „Nem voltak sírok Egyiptomban, hogy
idehoztál bennünket a pusztába meghalni? […] „Ne féljetek, legyetek erősek, és meglátjátok az Úr segítségét, amelyet
ma nyújt nektek. […] Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezed a
tenger fölé és válaszd ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal
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átmehessenek rajta. […] Mózes ekkor kinyújtotta kezét a
tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel vis�szaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált, és
Izrael fiai a száraz tengerfenéken vonultak át, miközben a
víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. […] Az Úr pedig
így szólt Mózeshez: „Nyújtsd ki kezed a tenger fölé, hogy
a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra.” […] A víz visszaömlött, és ellepte a szekereket, a
lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk behatolt a
tengerbe. Senki sem maradt életben közülük. […] A népet
félelem töltötte el az Úr színe előtt, de bízott az Úrban és
Mózesben, az ő szolgájában.”
– Gen 22,1-19: Ábrahám áldozata:
„Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor ezt mondta
neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morija földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a hegyen,
amelyet majd megnevezek neked.” […] A harmadik napon
Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet.
[…] Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s
fia, Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést.
[…] Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte a fiát és az oltárra helyezte, a fa tetejére. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
[…] „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most
már tudom, hogy féled az Istent és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban.
Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul a fia helyett. […] Ábrahám visszatért szolgáihoz. Elindultak, és együtt mentek vissza Beersebába.”
Mind a három történet szorosan kapcsolódik a keresztény
húsvéthoz, a Messiás Bárányhoz.
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böző szimbólumaiban is előre jelezte a Megváltás lényegi
jegyeit:
– a helyettes áldozat
– a kinyújtott kéz
– és az áldozati Bárány vére által
– az ember lehetőséget kap, hogy kivonuljon a világból, és
bevonuljon Isten országába.
„Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik
vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába.” (Jn
3,5)
Adja meg az ÚR, hogy minden ember részesülhessen ebben a legnagyobb kegyelemben!

Összefoglaló
Bibliográfia
Ezzel a munkával azt szerettem volna bemutatni, hogy a
két vallás legfőbb ünnepe a Megmenekülés, és a Feltámadás megünneplése mennyire hasonlít egymáshoz. Peszach
előkép, húsvét gyökere, és – úgy gondolom – nagyon fontos, hogy jól ismerjük az alapjainkat is.
Isten a Megváltást nem a légből alkotta, hanem hosszú évezredeken keresztül előkészítette, felkészítette rá a népet,
és nemcsak a próféták által, hanem a zsidó vallás külön-
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Csuja Gergely

Templomosok

Avagy mit mond Dan Jones könyve
és az HBO sorozata Isten szent harcosairól
III. rész
Elérkeztünk hosszú utazásunk végéhez, a templomos lovagrend alkonyához1. Az 1119-ben alapított rend majdnem 200 évet felölelő története vonult el szemünk előtt
az előző részekben, és most
annak lehetünk majd tanúi,
hogy Isten harcosai hogyan
járják végig keresztútjukat,
amely a párizsi máglyarakásokhoz vezet. „Principium
fini solet impar sepe uidere
(A vég gyakran nem ér föl a
kezdettel)”2 – tartja a középkori közmondás. Amilyen
dicső módon kezdődött el a
lovagrend története, és folytatódott folyamatos felívelése az Egyházban – főleg a
keresztes hadjáratokban betöltött jelentős szerepük miatt -, annyira gyalázatos az
a tortúra, amelyen keresztül kellett mennie a templomos
rend utolsó lovagjainak egy gátlástalan király pénzsóvár
magatartása miatt. Látni fogjuk, hogy bár voltak valóban
szabálytalanságai a rendnek, még is alaptalanok azok a rágalmak, amelyekkel igyekeztek minél inkább bemocskolni a nagy múltra visszatekintő szervezet nevét, csak azért,
hogy minél előbb rátehessék jogtalan kezüket a templomosok vagyonára. Hasonló volt ez a per Jézus Krisztus, a
Mester elítéléséhez, akit szintén jogtalanul, hamis vádak-

1 vö.: Molnár, M., A templomos lovagrend alkonya, Miles
Christi, Budapest 2010, 17.
2 JONES, D., A templomosok; Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 295.

kal küldtek a halálba, minden igazságosságot mellőzve.
Vagy akár a filmes világban is kereshetünk párhuzamokat,
például a jól ismert Star Wars univerzumban, ahol az ősi

rend tagjai, a jedik, szintén mondva csinált vádak alapján
lettek likvidálva a 66-os parancs kiadásával. Sajnos sok
párhuzamot találhatnánk mind a történelemben, mind
a fiktív történetek világában az ehhez hasonló árulásra.
Akárhogy is, a templomos rend bukása – bár ráfoghatjuk,
hogy bizonyos értelemben saját maguk ásták meg sírjukat
– a történelem egyik leghíresebb koncepciós perének az
eredménye. Ennek folyamatán fogom most végigvezetni
az olvasót, hogy együtt felderítsük, mi is történt a 14. század elején Isten szent harcosaival, ill. hogy a 13. század
második felében milyen út is vezetett ezekhez az eseményekhez. Ebben a vizsgálódásban Dan Jones könyve és az
HBO által sugárzott Knightfall (Templomosok) sorozat
lesz a kísérőnk.
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A könyv – Dan Jones: A templomosok,
Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása
IV. fejezet: Eretnekek
Al-Malik az-Záhir Rukh ad-Dín Bajbarsz Bundukdári,
vagy az egyszerűség kedvéért egyszerűen a hirdet Bajbarsz volt az, aki asz-Szálih halála után átvette a szunnita
birodalom kormányzását. Az új szultán stílusára a harci gépezetre való erőteljes támaszkodás és az erőszakos
fellépés volt a jellemző. De nem csak ő volt az, aki a 13.
század második felében meghatározó jelentőséggel bírt a
Közel-Kelet történéseiben. Megjelent a térségben egy új
népcsoport, amelynek már csak hallatára is nagy rémület
vett erőt az embereken: a mongolok. „Történetük akkor
kezdődött, amikor egy árvaságra jutott hadúr, Temüdzsin
egyesítette az északkelet-ázsiai sztyeppe nomád törzseit, és
sorra támadást indított a környező régiók dinasztiái ellen.
A kezdeti sikerek után Temüdzsin fölvette a hozzávetőleg
’Nagy Uralkodó’ jelentésű Dzsingisz kán nevet. Ő és utódai a világtörténelem legnagyobb birodalmát hozták létre,
amely a kelet-kínai tengertől Lengyelországig terjedt, népek millióit egyesítette egy sok szempontból felvilágosult
és toleráns, ám a totális háború elvén nyugvó kormányzás
alatt.”3 A templomos rend akkori mestere, Berard Tamás,
éppen eme nagy fenyegetés miatt számos aggodalmas
hangvételű levelet küldött Nyugat-Európába. Vegyes fogadtatásban részesültek ezek a baljós keleti hírek. Egyesek
kifejezetten pozitív eseményt láttak a mongolok megjelenésében, sőt abban reménykedtek, hogy akár szövetségesekké is válhatnak, hogy így általuk megerősödve szembe
tudjanak szállni az egyiptomi és damaszkuszi szultánokkal, és térdre kényszerítsék őket. Mindezen reményeket
végül az 1260. szeptember 3-án a galileai Ajn Dzsálútnál
(Góliát-forrás) vívott csata kimenetele oszlatta szét, ahol
a mamelukok felmorzsolták a nyugatra nyomuló mongol
hadakat.
Ezen események során került hatalomra a fentebb már
említett Bajbarsz is, aki ezután két fő célt tűzött ki maga
elé: egyrészt Egyiptom és Szíria iszlám népeinek egyesítését, másrészt a latin keresztények Palesztinából és Szíriából való kikergetését. A második cél elérésére talán
kevesebb erőfeszítést kellett tennie, mint az első érdekében, hiszen ezekben az évtizedekben eléggé gyenge volt
a Szentföldön a keresztény fennhatóság, a latin királyság
3 Uo. 298.
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majdnem hogy teljesen a tengerpartra szorult. Az előző
hadjáratok sikertelen, rengeteg pénzt felemésztő visszafoglalási kísérletei után egyre csökkent a lelkesedés és az
azzal erősen összefüggő adakozási kedv a nyugat-európai
királyságokban, úgyhogy az egyébként is instabil lábakon
álló keleti királyság egyre inkább támogatók nélkül maradt. Ezen állapotok között lendült támadásba Bajbarsz
szultán, aki felismerte a keresztények gyengeségét, és elérkezettnek látta az időt terveinek megvalósítására. Sorra foglalta el az erődöket. Egyedül Szafed tanúsított nagyobb ellenállást, de egy hadicsel által ezt az erődítményt
is bevették: ígéretek által megosztást szítottak a falakon
belüli lakosság körében, majd egy szabad elvonulásra tett
hazug ígéret által kicsalták a frankokat, és szinte utolsó
szálig kardélre hányták őket. Ezután a szultán Szafedet
tette meg a galileai mamelukok hatalmi központjává. A
hadjárat azonban itt nem állt meg. Bajbarsz 1268-ban
ismét támadásba lendült, aminek Jaffa, majd Antióchia
esett áldozatául, ahol a szultán serege hatalmas vérengzést
tartott, majd végül szinte porig rombolták a híres várost.
Ezen eseményeket figyelve a keresztények sem maradtak
tétlenek, ugyanis voltak kisebb kísérletek újabb hadjáratok, ellentámadások indítására, de végül – a fentebb említett okok miatt is – nem sikerült nagy eredményeket elérniük. Hiába, egyre inkább úgy látszott, hogy a szentföldi
keresztény királyság az utolsó éveit éli. Beaujeu-i Vilmos
templomos mester, Berard Tamás utóda is ezen félelmének adott hangot 1275-ben I. Eduárd angliai királynak írt
levelében, és felhívta a figyelmet arra, hogy ha sürgősen
nem kapnak a keleti tartományok megfelelő anyagi támogatást, az katasztrófához fog vezetni. Igaza lett, és éppen
ezért az 1291. áprilisában az Akkon kapuit döngető szaracénok ellen már nem túl sokat tudtak tenni.
1291. május 18-án a mameluk sereg áttörte a városfalat, és
benyomult Akkon városába. A muszlim erőket az 1290ben hatalomra kerülő al-Asraf Halíl szultán vezérelte.
Körülbelül tízszeres túlerővel állt szemben a keresztények
maradék csapata. Vilmos, a templomos mester igyekezett
minden lehetséges lépést megtenni a lakosság evakuálására, illetve az ellenállás fenntartására, amíg csak lehetséges
volt. Ő maga is részt vett az utcai csatározásokban, egészen addig, míg egy dárda halálos sebet nem ejtett rajta,
amibe végül még aznap este belehalt. Közben borzalmas
mészárlás vette kezdetét a város utcáin: az ún. „(…) Türoszi Templomos látta, amint apácák meg nemesasszonyok
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menekültek a dokkok felé, utóbbiak közül többen is állapotosan, vagy csecsemőjüket a keblükre szorítva. Akiknek
nem sikerült egérutat nyerniük, azokat a támadók elválasztották a gyermekeiktől, és vagy fogságba, vagy a lovaik
patái alá vetették őket. Az újszülötteket kizsigerelték vagy
agyonzúzták a kövezeten”4. A maradék lovagok és harcra fogható férfiak, akik nem
tudtak elmenekülni, elkeseredett harcot vívtak a hatalmas
túlerőben lévő ellenséggel.
A városban már csak egyetlen biztonságos hely maradt,
amely még védelmet tudott
nyújtani, a Sevrey-i Péter
marsall parancsnoksága alatt
álló templomos központ. Itt
még napokig menedékre találtak, de ez mit sem segített
kilátástalan helyzetükön, hiszen felmentő sereg érkezésére nem számíthattak. Végül Péter tárgyalásba kezdett a
szultánnal, amelynek ugyanolyan tragikus vége lett, mint
Szafednél: a megkegyelmezésre tett ígéretben bízva kilépő
keresztényeket az utolsó szálig lenyakazták. Akkon elesett, a keresztes államok története itt a végéhez ért.
A templomosok, akiknek még sikerült időben elhagyni a
pusztuló várost, új mestert választottak, Gaudin Tiboldot,
aki azonban rövid ideig vezette a rendet. Őt követte a híres
Molay-i Jakab, aki 1265-ben csatlakozott Isten szent harcosaihoz, és 1291-ben, még Akkon elestének évében lett
templomos mesterré választva. Még nem sejtette, de végül
ő volt a híres rend utolsó legfőbb vezetője. Beiktatása után
szüntelenül azon munkálkodott, hogy felszítsa újra a lelkesedést a keresztesek ügye iránt, hogy válaszcsapást tudjanak mérni a keresztény csapatokat a Szentföldről kiűző
mamelukokra. Már csak azért is vetette bele magát nagy
hévvel ebbe a nehéz feladatba, mert sokan a veszteségek
miatt például gyávasággal vádolták a templomosokat,
és meg akarta cáfolni ezeket az alaptalan rágalmakat. A
Szentföldről érkező szomorú hírek hallatára például az az
ötlet is újra előkerült, hogy egyesítsék a lovagrendeket, ezáltal egy ütőképes, egységes szervezetet létrehozva, amely
elgondolásnak egyik képviselője maga az akkor Szent

Péter trónján ülő IV. Miklós pápa volt. Végül ismételten
nem került sor erre a mozzanatra, amely többek között
annak is volt köszönhető, hogy Molay-i Jakab remekül
érvelt ezen összevonás ellen a lehetséges negatív hatásainak felsorolásával. Már csak azért sem került sor ezekre
a változtatásokra, mert az egyházfő 1292 áprilisában jobb

4 Uo. 320.

5 Uo. 327.

létre szenderült, és az őt követő V. Celesztin rövid pontifikátusa után olyan pápa került a trónra, aki nem hogy nem
akarta összevonni a rendeket, hanem még meg is erősítette a templomosokat a jogaikban. Szent Péter ezen utódja a
VIII. Bonifác névre hallgatott, aki „júniusban kibocsátott
pápai bullájában (…) a templomosokat ’Krisztus rettenthetetlen harcosaiként’ dicsőítette, és arra kérte őket, hogy
’állandóan figyelemmel őrizzék a ciprusi királyságot’, ennek
érdekében ’ugyanazon jogokat és kiváltságokat’ biztosította
számukra, mint amilyeneket a Szentföldön élveztek”5. Úgyhogy, bár Jakab utazásai nem hoztak túl nagy eredményeket a lelkesedés felszításában, sikerült megőriznie a rend
privilégiumait, és sikeresen elcsitította a keleti keresztény
harcosokat ért bírálatokat. Ezután Ciprusra visszatérve
még az 1300-as évek elején Tortoszánál tettek pár kísérletet az elfoglalt területek visszahódítására, de végül ezeket
a próbálkozásokat sem koronázta siker.
1305. november 15-én egy új, francia származású érsek fejére helyezték a pápai tiarát, aki V. Kelemen néven vonult
be a történelembe. Származása és névválasztása is megalapozta a francia király és a közte lévő baráti viszonyt,
ugyanis már elődje, IV. Kelemen is jó kapcsolatot ápolt az
akkor uralkodó IX. Lajos királlyal, és az ő példáját kíván-

31

Tudomány

ta követni. Ebben az időben az oriflame zászlaja IV. vagy
más néven Szép Fülöp koronája fölött lobogott, aki szintén elődje, nagyatyja, IX. Lajos nyomdokaiba kívánt lépni, éppen ezért törekedett jó kapcsolatot ápolni a Szentatyával, és minden lehetséges módon igyekezett keresztény uralkodói mivoltáról a nagy tömegeket meggyőzni.
Sokszor ez a buzgalom át is csapott egyfajta színpadias
vallásosságba, amelyet például a pamiers-i püspök, Bernard Saisset erős szavakkal bírált, hozzá kell tenni, hogy
az ő saját kárára, ugyanis a király könyörtelenül leszámolt
azokkal, akikről úgy vélte, hogy az útjában állnak.6 Jó példa erre VIII. Bonifác esete is, aki szembeszállt Szép Fülöppel, amikor megpróbálta a francia egyház által összegyűjtött adójövedelmeket hadi célokra magához ragadni.
Válaszul Bonifác kibocsátotta az Unam sanctam kezdetű
bulláját, amelyben nyomatékosan hangsúlyozta az Egyház spirituális felsőbbségét, amelyből kifolyólag francia
honnak is engedelmeskednie kell Rómának. A király erre
kíméletlenül reagált: 1303 szeptemberében elküldte bizalmas kancellárját, Guillaume de Nogaret (Nogaret Vilmos)
több ezer zsoldos kíséretével Anagni városába, akik körbevették a pápai palotát, majd a legenda szerint a kancellár, miután a katonák behatoltak az épületbe, még meg is
pofozta az egyházfőt. Ezek az események olyannyira megviselték Bonifácot, hogy egy hónap múlva lázas delíriumban hunyt el. Láthatjuk tehát, hogy bár a kereszténység
védelmezőjének tüntette fel magát Fülöp, még sem riadt
vissza még attól sem, hogy szembeszálljon az Egyház fejével, akár fegyveres erőkkel, hogyha csorbát szenvedtek
az ő érdekei.
Molay-i Jakab 1306-ban érkezett ismét Franciaországba.
Ekkor még nem tudta, hogy soha nem fogja többé újra
látni Ciprus partjait. Nem a legjobbkor érkezett, hiszen
Fülöp hitvese, Navarrai Johanna 1305. márciusának végén
elhunyt, ennek tetejében a király a gyász mellett hadban
állt Angliával és Flandriával. Még is nem ezek az események okozták a király számára a legnagyobb fejtörést,
hanem a szinte üresen kongó birodalmi kincstár, amely
a nagy hadi kiadások mellett az akkori pénzügyi válság
következménye volt. Ezt a nagy deficitet olykor szintén
gátlástalan módokon igyekezett Fülöp kiegyenlíteni. A
13. század vége felé Európa szerte egyre több antiszemita
megnyilvánulás ütötte fel a fejét, és nem volt ez másképp
6 Uo. Vö. 342.
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francia honban sem. „A zsidókat színjátékokban gúnyolták,
zaklatta őket a csőcselék, és képtelen koholmányok tárgyai
lettek, amelyek gyermekgyilkosként és szexuális szörnyetegekként ábrázolták őket. IV. Fülöp elhitte, és népszerűsítette
azt a széles körben elterjedt előítéletet, miszerint a francia
zsidók az általuk megszerzett szentostyákat tűzbe teszik és
vízbe mártják, késsel szurkálják, hogy ily módon újra keresztre feszítsék Jézust (…).”7 Ezt a helyzetet kihasználva a
király elrendelte a zsidók kiűzését, és a vagyonuk elkobzását. Azonban ezek a becstelen bevételek sem tudták sokáig
kielégíteni a kincstár korgó gyomrát, úgyhogy újabb, akár
erkölcstelen pénzszerzési módok után kellett néznie Szép
Fülöpnek. Ekkor jött számításba a templomos lovagrend.
„Amikor Jakab Poitiers-ben találkozott Nogaret Vilmossal,
a kancellár már elkezdett dolgozni a templomosok ügyén:
sorra kérdezte ki a rend elégedetlen tagjait, akiket elcsaptak, vagy dicstelenül távoztak a szervezettől. A készülő iratcsomó rendeltetése egyelőre nem volt világos, legföljebb a
szekrényben heverő csontvázakról összeírt jegyzéknek lehetett tekinteni, amit később fölhasználhatnak a templomosok vagy akár a pápa ellen. Bármi volt is az eredeti szándék, az iratok már hemzsegtek a szörnyűségektől.”8 Ezen
dossziék első információforrása egy züllött életű városi
alak, Esquin de Floyran volt, aki a börtönben egy szökött
templomos cellatársaként állítólag förtelmes részleteket tudott meg a rend beavatási szertartásairól. A királyi
udvarban természetesen nagyon figyelő fülekre talált, és
vallomásait máris papírra vetették. Az önkéntes tanúk kihallgatásán felül saját embereit is elküldte a királyi udvar
birodalom szerte, hogy hasznos információkat szerezzen
a rend ellen. „A franciaországi templomos házakban besúgókat helyzetek el. Így a francia királyi udvarban lassan
egy vádakból, mendemondákból, pletykákból és híresztelésekből álló gyűjtemény kezdet testet ölteni. Amikor Molay-i
Jakab megérkezett a poitiers-i pápai udvarba, a rend megfigyelése már két éve tartott.”9 Az első súlyos vádak között
az Esquin beszámolójából ismert beavatási szertartáson
történt „erkölcstelen cselekedetek”10 szerepeltek, amikor Jakab személyesen találkozott Fülöppel a királyi udvarban,
miniszterei kíséretében, ahol kihallgatták őt a rendet ért

7 Uo. 345.
8 Uo. 347.
9 Uo. 348.
10 Uo. 348.
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rágalmakkal kapcsolatban. „Az újoncokat felkészítették a
testvérek fárasztó feladataira és nehéz életére, kifaggatták
arról, hogy vajon hajlandóak-e magukat a lovagság embert
próbáló mindennapjainak áldozni Kelten, majd megígérték
nekik, hogy ’megkapják a rendház kenyerét és vizét és szegényes öltözetét, sok fájdalommal és szenvedéssel együtt’.
Ezután kézhez vették a fehér vagy fekete köpenyüket, majd
a Templom káplánja mondott imát értük, mielőtt a beavatást vezető személy (többnyire a rend egy magas rangú
tisztségviselője) az újoncot ’fölemelte, szájon csókolta, majd
szokás szerint a káplán testvérük is megcsókolta őt’. A csók
a feudális viszonyok között bevett szokásnak számított, és
ezzel az egyszerű módon
fejezték ki a keresztény
hit békességét. Ha ez
mégis meghökkentette
a királyt és minisztereit,
arról az első találkozás
alkalmával nem szóltak
Jakabnak. Mint ahogy
a rend testvérei között
megjelenő egyéb szexuális megnyilvánulások
miatt sem tettek neki
szemrehányást, jóllehet
ezeket a regula minden
bizonnyal megemlítette. Több cikkely is elítélte a szodómia ’undorító, förtelmes’
bűnét. A vezeklésről szóló példák egyike három testvér estét mesélte el, akiket fajtalankodáson kaptak, amiért életfogytiglani börtönre ítélték őket a Château Pèlerinben.”11

a tettek mezejére lépett, és levelet írt a pápának, amelyben
arra kérte a szentatyát, hogy méltányos kivizsgálásban részesítse a templomos rendet az egyre növekvő vádakkal,
rágalmakkal szemben. Eközben a királyi udvar sem volt
tétlen: Nogaret Vilmos lepecsételt leveleket osztott szét
a királyi tisztviselőknek a Sainte-Marie királyi apátságban, amelyben arra szólította fel őket, hogy összehangolt
akciót indítsanak a templomos testvérek ellen, csak úgy,
mint a zsidó lakosok esetében. Ehhez az akcióhoz csatlakozott a király személyes gyóntatója, Párisi Vilmos is, aki
a pápa franciaországi főinkvizítoraként szintén hasonló
leveleket küldött szét országszerte. Végül elérkezett a nap,

A király végül még sem a fajtalanság vádjait hozta fel a
renddel szemben, hanem a szervezeten belül szokásba
vett szabálytalan gyónási gyakorlatok ellen szólalt fel. Jakab ugyanis bevallotta, hogy bár nem volt káplán, még is
olykor meghallgatta rendtársai gyónásait, sőt alkalomadtán még feloldozást is adott, annak ellenére, hogy erre
nem volt spirituális fölhatalmazása. A templomos mester
igyekezett ezen kihágását jó színben feltűntetni, a könyörület és az irgalom gyönge, emberségből fakadó helytelen
megnyilvánulásaként, azonban hallgatósága már koránt
sem meggyőzést várt a vádlottaktól, hanem bizonyítékokat gyűjtöttek. Jakab a Szép Fülöppel való találkozása után

1307. október 13-a, péntek, amikor is végrehajtották a levelekben leírt összehangolt letartóztatási parancsot. „Az
ország minden templomos rendházánál – Normandiától
Toulouse-ig – az uralkodó színeit viselő férfiak jelentek meg
a kapuk előtt, királyi pecséttel ellátott parancsot tartottak
a kezükben, és megadásra szólították föl a bent lévő testvéreket. Házaikat elhagyva királyi őrizetbe kellett vonulniuk.
Az ellenük fölhozott vádak megdöbbentően gyalázatosak
és leírhatatlanul fölháborítóak voltak. ’A Templom lovagjainak rendjébe tartozó testvérek báránybőrbe bújt farkasok, a szerzetesrend öltözékében hitvány módon sértegetik
vallásos hitünket, és ekképpen újra keresztre feszítik Jézus
Krisztus urunkat’ – hangzott a királyi levél.”12
A király levelei izzottak a heves haragtól, illetve hemzsegtek a förtelmesnél förtelmesebb dolgoktól, amelyeket a
templomosok állítólagosan elkövettek. Alapvetően el-

11 Uo. 350.

12 Uo. 352.
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sőként a beavatási szertartáson váltott békecsók volt az
a mozzanat, amely a vádaskodás egyik alapját képezte,
azonban Nogaret Vilmos erkölcstelen, ördögi orgiává, fajtalan üzekedéssé nagyítva írta le ezt a részét a rituálénak,
hogy még jobban megbotránkoztassa a hithű keresztény
embereket. De volt más is a király és az ő propagandagépezetének a tarsolyában: bálványimádás, Jézus Krisztus
megtagadása, a kereszt leköpése is terítéken voltak. Nos,
igen, „szodómia, eretnekség, Jézus Krisztus képmásának
bemocskolása és egy csipetnyi fekete
mágia: ezek voltak a szokásos vádak
azok ellen, akik eddig IV. Fülöp francia királlyal összekülönböztek”13. A
levelekben azonban nem csak a vétségekről esett szó, hanem utasítások
is szerepeltek benne a templomosok
vagyonának mielőbbi lefoglalására
és őrzésére. A vallomások kicsikarására kínvallatást írt elő, amelynek
az inkvizítorok szíves örömest eleget tettek. Az volt a feladatuk, hogy
a felsorolt vádakkal kapcsolatban
beismerő vallomásokat kényszerítsenek ki a testvérekből, és ezáltal
igazolttá váljon az eretnekség vádja. „Ha igazolják, hogy mérge már
nagyban átjárta a templomosokat,
akkor a király a rend fölszámolásának és a vagyon újrafelosztásának
feladatát átvehette a pápától.”14 A
vallatások alatt a mester és a többi
lovag is hasonló dolgokat ismertek be, amelyek szinte szóról szóra megegyeztek azokkal a vádakkal, mint amik a
király levelében álltak. Még a franciaországi visitator, Hugues de Pairaud is beismerő vallomást tett, akinek a szavai
a legtöbbet vetették a latba, hiszen ő volt a templomosok
legnagyobb vezetője Nyugaton, így többet tudott a helyi
szokásokról, mint Molay-i mester, ugyanis Jakab nem túl
sok időt töltött francia honban. Hugues valószínűleg azért
volt ilyen készséges a vallatókkal szemben, mert előzetesen amnesztiát ígértek neki. Ez a tortúra, amelytől mind
az alacsonyabb, mind a vezetői pozícióban lévő testvérek

13 Uo. 354.
14 Uo. 357.
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szenvedtek, egész 1307 őszén tartott. Akadtak azért, akik
ellenálltak a nyomásnak. Raimbaud de Caron, ciprusi preceptor nem volt hajlandó vétkesnek vallani magát, végig
hangsúlyozta hármas fogadalmát (szegénység, szüzesség,
engedelmesség), és elmondta, hogy ő nem tud semmilyen
erkölcstelen gyakorlatokról, amik a beavatáskor bevett
szokások lettek volna. Később ugyanezen a napon azonban teljes vallomást tett, amely az inkvizíció könyörtelen
kínzásának tudható be. Gyalázatos és becstelen módszere-

ket használtak arra, hogy kicsikarják még a legszívósabb
lovagokból is a hamis vallomásokat. Azonban a templomosok hírét így sem volt könnyű bemocskolni. A híres
rend, amelynek neve szorosan kapcsolódott a keresztes
hadjáratokhoz, a dicső győzelmekhez, az emberek szeme
előtt szent harcosok gyülekezeteként lebegett, éppen ezért
eléggé nagy volt a meghökkenés és a csodálkozás, amikor
a borzalmas vádakról hallottak. Sokan szkeptikusan fogadták a híreket, és ez alól a szomszédos országok vezetői
sem voltak kivételek. II. Eduárd angol, és II. Jakab aragóniai királyok is furcsálták a dolgot, és értetlenül álltak
az állítólagos tények előtt. „A letartóztatásokra nagyon is
realista magyarázattal szolgált II. Jakab genovai levelezője,
aki kifejtette, hogy ’a pápa és a király azért járt el ily mó-
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don, hogy a [templomosok] pénzét megkaparintsa, továbbá
azért is, mert az ispotályosokból meg a templomosokból
egyetlen rendet akartak faragni, amely rend vezetőjének az
uralkodó az egyik fiát szándékozta és kívánta megtenni’.”15
Amikor V. Kelemen tudomást szerzett a történtekről,
azon nyomban kifejezte tiltakozását a király eljárásmódja ellen. Felismerte, hogy Fülöp kihasználta a betegsége miatti távollétét, és pápai engedély nélkül lecsapott a
templomosokra. A királynak címzett levelében kifejezte abbéli szándékát is, hogy átvegye az ügyet a francia
uralkodótól, mind a kivizsgálást, mind a vagyon kezelését. „Lehet, hogy a pápát betegség gyötörte, és ő maga is
kompromittálódhatott azáltal, hogy nem Rómában, hanem Franciaországban székelt, ám arra már nem mutatott
hajlandóságot, hogy annak a francia királynak az ölebévé
aljasodjon, aki elhatározta, hogy megcsonkítja az Egyház
katonai rendjét csak azért, mert úgy tartotta kedve.”16 1307.
november 22-én Kelemen kibocsátotta a Pastoralis praeeminentiae (Pásztori felsőbbség) kezdetű pápai bullát,
amellyel a templomosok védelmére akart kelni a francia
királyi trónnal szemben. Azonban ekkorra már túlságosan sok bizonyíték felhalmozódott, amiket nem lehetett
csak úgy lesöpörni az asztalról. Kelemen tudta, hogy nem
szállhat szembe közvetlenül Fülöppel, hiszen akkor kön�nyen megeshetett volna, hogy VIII. Bonifác sorsára jut.
Ehelyett más stratégiát választott. Az egész Egyházban
parancsba adta a testvérek letartóztatását, azonban ezzel
egyidejűleg korrekt bánásmódot és igazságos vallatást is
elrendelt, óvatosan rámutatva a tényre, hogy a vádak akár
hamisak is lehetnek. Ezáltal kikerült az irányítás Szép Fülöp kezéből, az ügy hatalmasra duzzadt, és a király terve,
hogy gyorsan túl legyen a rend felszámolásán, kudarcot
vallott. Ezután 1307 decemberében pápai küldöttek is kihallgatták a fogvatartottakat, köztük Molay-i Jakabot is,
és érdekes módon a barátságosabb kérdezők előtt kezdték
visszavonni előző vallomásaikat. Lassanként beigazolódott, hogy a francia vádak csak koholmányok, és használhatatlanok. Fülöp eközben egyre türelmetlenebb lett, éppen ezért a párizsi egyetem tudósaihoz fordult tanácsért
és támogatásért, ugyanis abban reménykedett, hogy egy
kedvező jogi szakvélemény majd meggyőzheti a pápát a
procedúra folytatásáról. Nagy csalódására azonban nem

15 Uo. 362.
16 Uo. 363.

várt választ kapott: „A tudósok jobbára feszengve próbáltak kibújni a válasz elől, majd március 25-én elküldték a
királynak alázatos hangvételű véleményüket, amelyben kifejtették, hogy miközben a ’vallás iránt táplált buzgósága’
minden bizonnyal dicséretet érdemel, de most talán kissé
túllőtt a célon. ’Ha vajmi kétség fönnáll a [templomosok]
foglalatosságukat illetően – érveltek -, akkor az ügyükben
való döntés az egyházra tartozik, amely a szerzetesi rendjüket megalapította.’ Azon véleményüket is kifejtették, hogy
a rend elkobzott javaiból származó jövedelmet az eredeti
szándéknak megfelelően, a Szentföld megmentésére kellene
fordítani.”17 Ez tehát nem sikerült neki, de ennek ellenére se adta fel, minden eszközzel igyekezett megvalósítani
terveit, még attól sem riadt vissza, hogy fenyegetésekkel próbálja befolyásolni a pápa döntését, aki azonban
ezeknek a zsaroló szavaknak sem engedett. Ekkor belátta Fülöp, hogy más módszert kell választania Kelemen
megnyerésére. Gondosan összeválogattak 72 könnyen
manipulálható templomost, és a pápa elé vezették, ahol
ismételten beismerték bűnösségüket az említett vádpontokban, abban a reményben, hogy gyors bűnbocsánatot
nyernek. Ezen vallomások olykor még színesebbek, és nagyobb borzalmakkal tarkítottak voltak, mint a korábbiak.
A kihallgatások hatására a pápa 1308. augusztus 12-én a
Faciens misericordiam (Megadva a megbocsátást) kezdetű bulla kibocsátásával elrendelt egy általános, alaposan
megszervezett vizsgálatot, amelynek eredményeit majd az
általa kitűzött időpontban és helyen összeülő zsinat fog
kiértékelni Vienne-ben, ahol ezek alapján majd dönteni
fognak a rend sorsáról. Ezután a pápa a király nyomására
Franciaországban maradt, és új székhelyét Avignonban
rendezte be, amely azonban kellően közel volt az Olasz
határhoz, hogy Róma ne legyen túl nagy távolságra, ha a
szükség úgy hozza. Ekkor kezdődött el az „avignoni pápák” időszaka, amely 70 évig tartott.
A templomos rend vezetőit, Molay-i Jakab mestert, Hugues de Pairaud franciaországi visitatort, Raimbaud
de Caron ciprusi preceptort, Geoffroy de Charney normandiai preceptort és Conneville-i Gottfired, Poitou és
Aquitánia preceptorát Chinon vár falai mögött tartották
fogva, akik szigorú őrizet alatt álltak, ugyanis a perindítás óta előfordult, hogy fontosabb fegyenceknek sikerült
megszökniük a rácsok mögül, így ezen a téren nagyon
17 Uo. 366.

35

Tudomány

elővigyázatosakká váltak a testvérek bebörtönzői. A rend
vezérkarából senkit sem vezettek Poitiers-ba a pápa elé,
hogy vallomást tegyenek, mert tartottak tőle, hogy még
a már jó pár éve húzódó raboskodás sem törte meg an�nyira őket, hogy esetleg ne tudnának belekutyulni a jól
megszervezett, már majdnem hogy színpadias procedúrába. Hamarosan azonban maga a pápa küldött egy kis
csoportot Chinonba, hogy kihallgassa a rend elöljáróit.
A kérdésekre felelve mindannyian bűnösnek vallották
magukat bizonyos pontokban, hogy a pápa bűnbocsánatában részesüljenek, és visszafogadják őket az Egyházba, azonban a teljes vádlistát egyikük sem volt hajlandó
magáénak vallani. Azonban erre nem volt szükség, már
annak is örültek a küldöttséget alkotó kardinálisok, hogy
bizonyos pontokkal kapcsolatban bűnvallomás történt,
így személyes feloldozásukban tudták részesíteni a fogvatartottakat. Eközben elkezdődtek Európa szerte a vizsgálódások. Ekkor már jó pár éve sínylődött a testvérek többsége a középkori börtönök sivár falai között, ahol egyesek
az embertelen körülmények miatt még a vizsgálódások
előtt elhunytak, mások meg szintén a cellák ridegsége,
és a kínvallatók kegyetlenkedései miatt megtébolyultak.
Közben a Vienne-i Zsinatot is elhalasztották, így az idő a
vallatóknak dolgozott. A hosszú tortúrában a templomosok többsége vagy megtört, és elismerte a hamis bűnöket,
vagy pedig belepusztult a sok embertelenségbe. A vizsgálódások során azonban egyre jobban kikristályosodott,
hogy koholt vádakról van szó, és a rendről a vallomások
alapján csak is Franciaországban rajzolódott ki egy ördögi, velejéig romlott, erkölcstelen szervezet képe. Az igazságtalanság egyértelműen látszott.
Sok huzavona után végül elfogyott IV. Fülöp türelme, és
úgy döntött, hogy lezárja a vizsgálódást. Véleménye szerint elegendő dokumentumot sikerült összegyűjteni az
üggyel kapcsolatban, úgyhogy elrendelte, hogy a rendelkezésre álló vallomásokat és feljegyzéseket küldjék el a pápának. 1311. októberében ült össze végül a vienne-i zsinat,
és a végső ítélet 1312. március 22-én lett kihirdetve. „(…)
a meghívott prelátusoknak csak körülbelül a fele jött el a
zsinatra. Ewald Müller szerint a távol maradás oka részben
az volt, hogy a Franciaországon kívüli egyházfők nagy része
nem hitt a templomosok bűnösségében, és nem akart szavazatával a rend feloszlatásához asszisztálni.”18 Emellett sok
18 Molnár, M., A templomos lovagrend alkonya, Miles Christi,
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megjelent egyházi főméltóság kételkedett a fölhozott vádakban, és követelték a védelem meghallgatását. Azonban
ezeknek a követeléseknek a hangját elcsitította a király
vészjósló közelsége, aki a 30 kilométerre lévő Lyonban seregével állomásozott, és fenyegető leveleket küldözgetett
V. Kelemennek, amelyekben parancsoló hangnemben írt
a rend eltöréséről, és egy új, központosított lovagrend létrehozásáról. A pápa tehát sakkban volt tartva, nem mert
szembeszállni a király akaratával, úgyhogy Vox in excelso (Hang a magasból) kezdetű pápai bullájában pontot
tett az ügy végére. Írásában fennkölt szavakkal méltatta
a példaértékű Szép Fülöp uralkodót, illetve felsorolta az
erkölcstelen, bálványimádó templomosok megannyi bűnét. Isten lovagjainak semmi lehetőséget nem adtak a védekezésre. A rendet végérvényesen feloszlató passzus így
szól: „Ezen okból, sajgó szívvel (…) a szent gyülekezet jóváhagyásával a templomosok rendjét, reguláját, öltözetét és
elnevezését megtámadhatatlan és örök érvényű dekrétummal eltöröljük, és szigorúan megtiltjuk, hogy ettől kezdve
bárki is belépjen a rendbe, magához vegye vagy viselje annak öltözetét, vagy merészeljen templomosként viselkedni.
Ha bárki másként cselekszik, azonnali kiközösítésnek teszi
ki magát.”19 Amint rákerült a pápai pecsét a fent említett
dokumentumra, a majdnem 200 évig fennálló (192 év)
rend megszűnt létezni. Így hát egy gátlástalan uralkodó
pénzsóvár szándéka érvényesült. IV. Fülöp azonban nem
túlságosan örülhetett a győzelemnek, mert számításai ellenére a rend vagyona a szentszékre szállt, amit később az
ispotályosok kaptak meg a keleti tevékenységük végzéséhez, illetve a lovagrendek összevonására sem került sor.
Ez csak első mozzanata volt az isteni igazságszolgáltatásnak. A többi országban is lezárultak az eljárások, amiknek a vége többségében a rendhez tartozó testvérek más
szerzetbe való küldése, és a birtokaiknak, javadalmaiknak
a többi rend közötti szétosztása lett. Nekik nem kellett
olyan borzalmakon átmenniük, mint francia honban raboskodó testvéreiknek.
Még 1310-ben Molay-i Jakabot a többi társával együtt
Chinonból Gisors hatalmas erődítményébe vitték át. Innen állították elő őket 1314. március 18-án, amikor is a
párizsi Notre-Dame előtti emelvényen ítéletet hoztak fe-

Budapest 2010, 303-4.
19 JONES, D., A templomosok; Isten szent harcosainak
felemelkedése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 389.
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lettük a templomos rend romlásba taszítása miatt. A végső ítélet életfogytiglani börtön volt. Ekkor betelt a pohár
Molay-i Jakabnál, aki nem volt hajlandó arra, hogy élete
hátralevő részét a király hazugságai miatt egy tömlöcben
töltse. Az egyik éppen beszélő bíborost félbeszakítva elkezdte fennhangon hirdetni ártatlanságát, és tagadott
minden vádat. Geoffroy de
Charney is csatlakozott hozzá, ő is ártatlannak vallotta
magát. Tudták, hogy ez miatt
visszaeső eretnekként máglyahalál vár rájuk, de ez már
nem nagyon érdekelte őket.
IV. Fülöp fülébe is eljutott a
hír, hogy a két templomos
elöljáró visszavonta korábbi
vallomását, mire a király feldühödve azonnal elrendelte
a két lovag tűz általi halálát a
papság értesítése nélkül. Egy
kis hajón szállították át őket
a Szajna egy Île-des-Javiaux
nevű aprócska szigetére, ahol
már elő volt készítve a két
máglyarakás. Molay-i Jakab
semmi jelét nem mutatta a félelemnek, és arra kérte kivégzőit, hogy had imádkozhasson még egy kicsit. Ezután szólásra nyitotta ajkát: „Isten
tudja, hogy ki tévedett és ki követett el bűnt. Hamarosan
a balszerencse sújt majd le azokra, akik helytelenül ítéltek
el minket: Isten majd megbosszulja a halálunkat.”20 Ezután

Epilógus
A templomos rend megalapítása után hatalmas hírnevet
szerzett magának, pápák nagylelkű támogatását élvezte,
nagynevű királyok vették igénybe katonai segítségüket és
tanácsadásukat, és mindenki szemében nagy tiszteletnek

örvendtek a Szentföldön tanúsított hősies helytállásuk miatt. A másik két lovagrenddel együtt jelentős katonai erőt
képviseltek a Jeruzsálemi királyságban. „Katonai jelentőségüket szemléltetően mutatja az a tény, hogy a palesztinai
védelmi hálózat várainak és erődítményeinek egyharmada
az ő kezükben összpontosult.”22 Éppen ezért volt meghök-

kijelentette, hogy készen áll átlépni a halál küszöbét. Felcsaptak a lángok, és elnyelte a templomosok rendjének
utolsó mesterét. Jakab prófétai szavai még ugyanabban az
évben valóra váltak: „A két férfiú, aki a legtöbbet tette a
templomos rend elpusztítása érdekében – IV. Fülöp francia
király és V. Kelemen pápa – egy év leforgása alatt a másvilágra költözött. Kelemen mindig is betegeskedett, és végül
hosszan tartó emésztési zavarok végeztek vele. A csupán
negyvenhat esztendős Fülöpöt 1314-ben, egy vadászat alkalmával végzetes szélhűdés érte, és elődje IX. (Szent) Lajos
mellé helyezték végső nyugovóra Saint-Denis-ben.”21

kentő a templomos rend hirtelen zuhanása és bukása. Az
utókor vegyes véleményekkel állt ahhoz a kérdéshez, hogy
vajon mi állhatott a történtek mögött. „Dante Alighieri úgy
gondolta, hogy ártatlanul estek áldozatául IV. Fülöp kapzsiságának, míg Ramón Lull, a mallorcai költő, misztikus,
misszionárius és keresztes teoretikus, bár kezdetben kétségei
voltak, végül elfogadta, hogy a rend ellen felhozott vádak
igazak. Mindkettejük véleményére politikai hovatartozásuk nyomta rá a bélyegét: Dantét az Anjou Károly-pártiak
száműzték Firenzéből, míg Lull – Szép Fülöphöz hasonló-

20 Uo. 392-3.
21 Uo. 393.

22 Marjai, I., A kereszt és a kard lovagjai, A Máltai Lovagrend,
Új Nap, Budapest 1990, 16.

37

Tudomány

an – a két legfőbb lovagrend egyesítésének fanatikus elkötelezettje volt.”23 A későbbi korokra is ez a bizonytalanság
volt jellemző ügyükkel kapcsolatban, egyesek a lovagokat,
mint pökhendi, beképzelt, túlságosan jómódú szerzeteseket írtak le, akik saját sorsuknak voltak okozóik, mások
egy zsarnoki uralkodó ártatlan áldozatait látták bennük.
Napjainkban sok minden megnehezíti a témában való
kutatást, tisztán látást, ugyanis az utóbbi évszázadokban
például rengeteg mítosz, mágikus tartalom ragadt a rend
nevéhez, amelyek misztifikálják, természetfeletti ködbe
burkolják a szervezet állítólagosan titkos tevékenységeit. Ez arra vezethető vissza, hogy „a perben ’titkos tudás’
megszerzésével is vádolták a lovagokat, ami miatt később
ezoterikus szekták előképüket látták bennük, s ez csak növelte a – történelmileg megalapozatlan – misztikumot a
templomosok körül”24. Akárhogy is, a templomos lovagok

végérvényesen beírták magukat a történelem, azon belül
is a Szentföldért vívott háború dicső, vagy olykor dicstelen krónikáiba. Legendák, történetek sora szól róluk a mai
napig, mert olyan eszményt valósítottak meg, mint amilyet előttük és utánuk senki más: „Egyedül ők voltak azok,
akik a kezdetektől fogva együtt kezelték a lovagi mivoltot a
vallási elhivatottsággal, tehát nem kórházi ápolóként vagy
23 Read, P. P., A templomosok, A keresztes háborúk legerősebb
katonai rendjének drámai története, Gulliver Könyvkiadó,
Budapest 2000, 280.
24 Gárdonyi, M., Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe, Jel
Kiadó, Budapest 2016, 149.
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segítőként tevékenykedtek, akik némi idő után egy katonai
jellegű részleget is szerveztek maguk köré. Ez olyan tulajdonságokkal ruházta föl őket, amelyek jól beleillettek a középkori verses regényekbe, ugyanis pontosan megfeleltek az
igazi lovagról alkotott archetípusnak: erőteljes, ám szűzies, kemény, de tiszta szívű, könyörtelen, ám istenfélő. Ők
testesítették meg azt az ideált, amelyhez az Artúr-legenda
minden lovagja szeretett volna felnőni.”25

Ahogy az előző részben ígértem, kicsit kitérek az HBO
által sugárzott tv sorozatra is, amely 2018-ban jelent meg
Templomosok címmel Magyarországon. Azt előre le kell
szögeznem, hogy bár nagyon hangulatosak az epizódok,
korhűek a díszletek, az
épületek és a ruhák, nagyszerű a zene is, de ha valaki történelmileg is hiteles élményt vár, amelyből
majd megtudhatja a rend
bukásának igaz történetét, akkor jobb, ha inkább
először elolvassa Dan
Jones vagy Molnár Máté
(A templomos lovagrend
alkonya) könyvét, és csak
utána kezd neki a sorozatnak, mert bizony sok
kívánnivalót hagy maga
után a történelmhűség terén. Nyilván nem dokumentumfilmnek készült, úgyhogy a rendező szabadon elengedhette a fantáziáját, és a történelmi személyiségeket is
oda pakolgathatta, ahol neki a történetszál szempontjából
a legalkalmasabb volt. Alapvetően egyébként nem zavaróak ezek a forgatókönyvbeli átírások, mert a sorozat nagy
vonalakban követi a XIV. század eleji történéseket, és sok
fontos történelmi személyiséget is felvonultat, mint IV.
(Szép) Fülöp, felesége, Navarrai Johanna, lányuk Isabelle,
egyik fiuk, Lajos herceg, VIII. Bonifác pápa, Nogaret Vil-

mos, V. Kelemen pápa és Molay-i Jakab, az utolsó templomos nagymester. Emellett természetesen van számtalan
fiktív szereplő – köztük a főszereplő Landry du Lauzon
–, akiknek nevei olykor ismert személyekre utalnak: „A
többi (szintén kitalált) templomos lovag névválasztásával
viszont véleményem szerint az alkotók a témát és korszakot behatóbban ismerő nézőknek igyekeztek kedvezni. A
Tancred és a Godfrey nevek ugyanis az első keresztes hadjáratot juttathatják eszünkbe: Tancred de Hauteville itáliai
normann, később gallileai fejedelem és Antiochia régense;
Godefroy de Bouillon pedig a Jeruzsálemi Királyság első
uralkodója volt. Gawain és Parsifal pedig a Szent Grál legendájával szorosan összefüggő Arthur-mondakörben bukkan fel: Sir Gawain és Sir Percival a Kerekasztal legkiválóbb
lovagjai voltak, előbbi Arthur király unokaöccse is.”26
A cselekmény 1291-ben kezdődik, Akkon orstoma folyik
éppen. Heves harcok közepette igyekeznek evakuálni a
lakosságot, és közben a híres Szent Grált is kimenekítik
az egyik hajóra, amely aztán egy hajítógép pontos találata
miatt elsüllyed, magával rántva a mélybe a szent ereklyét
is. A következő jelenetben már 15 évvel később Párizsban
találjuk magunkat, ahol elkezdődnek a bonyodalmak. Innentől kezdve egészen az elfogatás napjáig rengeteg fiktív történetszál szövődik a sorozatban, amelyek között
megtaláljuk a templomosokkal kapcsolatban emlegetett
legendás összeesküvés elméleteket is (a szalonképesebbeket), mint titkos szövetség a muszlimokkal, vagy, hogy ők
a Szent Grál őrzői. Emellett persze szerelmi szál is végighúzódik a történeten, amely minden történetiséget mellőz, ugyanis Johanna királynő, akivel Landry, a főszereplő viszonyt folytat, ekkor már rég nem élt, hiszen, ahogy
fentebb írtam, 1305-ben elhunyt. Ugyanilyen évszámbeli
elcsúszást tapasztalhatunk VIII. Bonifác pápa esetében is,
aki már 1303-ban eltávozott a másvilágra, de a király és
közte húzódó konfliktust valószínűleg elég érdekfeszítőnek találta a rendező ahhoz, hogy az első évadban végig
ő legyen az egyházfő. A 2. évad elején lévő történések
is inkább a képzelet szüleményei, és csak a vége felé, az
utolsó epizódokban kezdődik el az a becstelen koncepciós
eljárás, amelyet fentebb főként Dan Jones könyve alapján
bemutattam.
Végül az utolsó rész tartalmával kapcsolatban (Vigyázat,

25 Jones, D., A templomosok; Isten szent harcosainak felemelkedése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 405.

26 http://ujkor.hu/content/knightfall-templomosok-torteneszszemmel-az-elszalasztott-lehetosegek-sorozata (2020.10.18.)
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spoiler!) még annyi személyes észrevétel engedtessék
meg, hogy sokkal jobbnak találom az élet által, mint a
Don Handfield, Richard Rayner és Dominic Minghella
által írt forgatókönyvet. A sorozat végén Landry bosszúból végez a királlyal, amely nem éppen egy templomos lovaghoz méltó cselekedet, míg a valóságban IV. Fülöp egy
vadászat során halt meg, ismételten hozzá kell tenni, hogy
ugyanabban az évben, amelyben olyan csúnyán elbánt az
addig őt is hűségesen szolgáló templomos renddel. Ahogy
a Biblia is írja, Isten lesújt azokra a gátlástalan gonosztevőkre, akik megbánás nélkül pusztítják az Ő népét:
„Enyém a bosszúállás és a jutalmazás, arra az időre, mikor
meginog lábuk, mert közel van pusztulásuk napja, sorsuk
hamarosan utoléri őket. Mert az Úr igazságot szolgáltat népének, megkönyörül szolgáin.” /MTörv 32,35-36/
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Garamvölgyi Gellért

Ima az új órámról
Istenem!
Ma egész úton a suli felé azt nézegettem, többször is láttam anyu elégedett mosolyát a visszapillantó-tükörben, és
akkor mindig rossz érzésem volt. De boldog voltam, mert
megkaptam az új órám, és nagyon tetszett. Mikor kiszálltam, anyu még utánam kiáltott, hogy vigyázzak rá, és ne
vesszek össze senkivel. Mivelhogy épp tegnap dicsekedtem neki el azzal, hogy három napja nem vesztem össze
az osztállyal, és kezdenek megszeretni.
Amikor beértem a terembe kicsit halkan mondtam, de
mondtam, hogy heló, mert egyből megláttam a Varjú arcát, aki a hátsó sorban állt és pont rám nézett. De egyedül
Zsófika köszönt vissza, de föl se nézett, hanem rögtön
folytatta történetét, valami bogárról, meg fonott hajról a
többi lánynak. Gyorsan hátrasiettem levenni a kabátom,
mert nem szeretek abban lenni, mert rosszul néz ki, és
féltem, hogy valaki észreveszi és megszólja. De muszáj
volt fölvennem, én inkább fáztam volna, Istenem, de tudod, anyu nem engedi soha, hogy kabát nélkül menjek. Föltűrtem a pulcsim ujját, hogy jobban látsszon az
órám, aztán megálltam a beszélgető fiúk mögött, hátha
bevesznek a körbe. Direkt nyújtózkodtam egyet, hogy
figyelmet vonjak a bal csuklómra, amin az órám volt. A
Varjú észre is vette, hisz tudod, ő mindig figyel, akkor is
ha háttal van.
– Új az órád? Honnan van?
– Nem tudom, kaptam – mondtam, de nagyon látszódhatott, hogy hazudok, mert azonnal elkapta a kezem, gyengén, de tudtam, hogyha nem hagyom, akkor nem lesz az.
– Ez kínai – mondta.
– Minden óra kínai! – üvöltöttem, és elkaptam a kezem,
amit a Varjú még két kézzel sem tudott megtartani, hisz
én vagyok a második legerősebb az osztályból, a Varjú
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meg mindig is gyenge volt. Tudom, nem kéne dicsekednem, de az vagyok.
– Az enyém svájci – mutogatta a csuklóját, és újra elkapta
az enyém, ezúttal muszáj volt hagynom.
– Ez még csak nem is pontos.
– De, hogy ne lenne pontos? Anyuval beállítottuk tegnap!
Most tényleg nagyon kiakadtam, talán túlságosan is, de
anyuval tényleg beállítottuk előző este, emlékszem a Tvről néztük, mikor kezdődik a híradó, és akkor odatettek
egy másodperc-mutatós órát, ami az utolsó fél percig látszott hat előtt, és nagyon jót nevettünk közben, mert vicces volt az egész.
– A tietek nem pontos, az enyém biztos az – és ezzel kimentem a teremből. Tudom, hogy nem volt igaz, de Istenem, én tényleg nagyon ideges voltam akkor.
Szünetben odajött a Varjú nyugodtan, hogy elmagyarázza, miért nem késhet az ő órája. Ezt elfogadtam és barátokként mentünk ki a kis sarokból az udvar szélén, ahol
sírni szoktam. De aztán a kidobóban csak engem dobtak,
és egymástól, amikor azt hitték, nem hallom, azt kérdezgették viccből, hogy mennyi az idő. Egyik dobásuk eltalálta az órám, és a számlapjáról a kilences leesett a hatos
mellé. Azonnal leültem a földre, de nem hagyták abba a
dobálást, amíg észre nem vették, hogy sírok. Biztos azt
hitték, csak az a bajom, hogy dobálnak, de aztán megmutattam nekik az órám.
– Megérte megvenni – mondták.
Elfutottam. Sikerült levennem az üveget, és visszatettem
a kilencest a helyére, de rögzíteni nem tudtam, úgyhogy
innentől vigyáztam rá.
Utolsó óra előtti szünetben elvettem a labdájukat, mert
nem hagytak játszani, és tudom, Istenem, hogy ez se volt
jó, de tudod, amikor ideges vagyok, akkor csinálok ilyeneket. Üldözni kezdtek és többször is végigfutottunk az
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udvaron, próbáltak elém vágni, de mindig kikerültem
őket. Egyszer bekerítettek, de átugrottam a virágokat, és
befutottam a nagyudvarra. Már nagyon fáradt voltam,
és pár méter után eldobtam a labdát minél messzebbre, hogy érte kelljen menniük. De őket már rég nem
érdekelte a labda. Körbeálltak, én megmondtam, hogy
mindegyiket meg tudom verni, ha egyesével jönnek.
Ezen néhányan röhögtek, és páran így a fejükhöz kaptak, mint a tévében szokták, amikor idegesek. A Varjú
mondta a Ferinek, hogy lökjön meg, és hátraestem. A
bal csuklóm lendületből belevágódott a betonba. Egyből
éreztem, hogy nem a csuklóm találta el a földet, hanem az órám. Apró darabkákra tört össze, amiket én
gyorsan fölültem és összeszedtem, és megmutattam
Ferinek, aki ugyanúgy
kétségbe esett, mint én.
A Varjú rögtön vállamra
tette a kezét, és elkezdte
mondogatni, hogy ő ugye
nem is csinált semmit,
meg nem volt benne rossz
szándék, és hogy anyámnak mondjam azt, hogy
magamtól estem el, mert
béna vagyok.
Utolsó óra után kimentem
az iskola elé, anyu már ott
várt a kocsiban, és mosolygott. Mikor elindultam felé, még vidáman a
csuklójára mutatott, és nagyot nevetett mellé. Rejtegettem a karom, hogy még
ne lássa hogy nincs meg.
Kinyitottam az ajtót és
beültem mellé. A sírástól
nem tudtam beszélni, úgyhogy csak megmutattam
a bal kezem, hogy nincs
rajta semmi, és nagyon
sajnáltam az egészet. És Istenem, én tényleg nagyon
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sajnálom azt az órát, mert nem vagyunk gazdagok, és
biztosan nagyon boldog volt, amikor megvette nekem
anyu, úgyhogy kérlek, hogy ne legyen szomorú most,
mert nincs meg, meg azt is, hogy szeressenek az osztályban, mert nekem az a legfontosabb. De amikor anya utána rámnézett, akkor olyan volt az arca, hogy csak mégjobban elkezdtem sírni, és fulldokolni kezdtem miatta.
És tudom, hogy ilyenkor esténként anyu is sír, mert ő
akkor boldog, amikor én az vagyok és ezért veszi meg
nekem ezeket, de ettől én csak még szomorúbb leszek,
mert tudom, hogy neki is fáj.
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Garamvölgyi Gellért

Nyugi, csak a Sátán akar megölni!

Ha egy egeret úgy nevelünk, hogy az élőhelye közepén
egy macska ketrecbe zárva várja, mikor megy valaki elég
közel ahhoz, hogy kinyújtsa mancsát és elragadja, kétségtelenül nem fog félni az olyan kijelentésektől, minthogy:
„Vigyázz, ott egy macska!” Vagy olyanoktól, mint: “Meg
akar ölni a macska.” Nagy cucc, eddig is meg akart. Persze
ehhez mind föl kell tennünk, hogy itt az egerek értelmesek, és képesek a fejlett kommunikációra. De ha már ilyen
értelmesek, akkor biztosan van egy hatóság, aki gondosan elvégzett számításai (a macska mérete, és ehhez arányos mancs hosszának figyelembevételével) és a sok éves
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tapasztalataik alapján megtalálták azt a távolságot, amit
megtartva száz százalékig biztonságban tudhatja magát az
ember, azaz egér. Még arra is ügyeltek, hogy a biztonsági
vonalat biztosan ne itt, hanem ennél jó pár méterrel kijebb húzzák meg, ahova már tilos a bejárás. Biztos, ami
biztos. Ha valaki amögé nem megy, akkor a kiszámolt
haráron sem megy át.
Nem beszélve arról a vonalról, amit szintén nem húztak
meg, a tényleges életveszélyes szakasznál, de azt nem is
tudták volna, hisz ahogy előbb megtudtuk, a vonal mögé
menni tilos, a kiszámolt határ mögé pedig életveszélyes.
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Szóval kint volt a tripla védelem az egy meghúzott nagy
sárga vonal formájában, ahonnan valaki, ha egy lépéssel is
továbbmegy, kivonja magát az egérhatóság minden védelme alól, és a törvényen kívüli veszélybe dobja.
Ezért aztán nem csak hogy átlépni a vonalat nem volt
szabad, de a közelébe menni is illetlenség volt, mivel felzaklatta a hatóságokat, és egyébként is, hogy fordul meg
olyan valaki fejében, hogy egyáltalán a közelébe akar
menni annak a szörnynek. Mármint a macskának, ha még
emlékszünk.
De természetesen az egérgyerekeknek is van egy lázadó
korszakuk, amikor mindent meg szeretnének csinálni,
amit nem szabad. Így azok –szerintük a szabályoktól teljesen függetlenül– szerettek a határvonal mellett labdázni. Amikor elrepült a labda a vonalfelé, az éppen magát
kiválasztó bátor jelentkező elindult, és akár öt méterre is

A bemerészkedőket néha elragadta a macska, a többiek
nagyon megijedtek, felháborodás, félelem, „megérdemli”,
és elfelejtődtek. A sokadik ilyen eset után a hatóság úgy
döntött, tennie kell valamit az ügyben. Úgy határoztak,
ha még tíz méterrel kijebbre teszik a vonalat, és ezzel felállítanak egy negyedik, atombiztos védelmet, senki nem
fog bemerészkedni. Az előző vonalat nem törölték le, hisz
életveszélyes az új –még képzeletbeli– vonal mögé menni.

megközelítette a sárga vonalat.
Más közösségekben pedig, akik éppen a macska hátsó felét látták, nem törődve azzal, hogy az állat képes a
másodperc törtrésze alatt is megfordulni és kicsapni
hatalmas karmaival, sokszor beszaladtak a labdáért a
határvonal mögé is. Egy idő eltelte után természetesen
presztízskérdés lett, hogy ki meddig mer bemenni mindenféle cél nélkül a macskához, átlépve az első határt (az
egyetlent, ami ténylegesen létezett). Még természetesebb,
hogy a közösség kinevel az egereknél is figyelemhiányos,
esetleg más okból bizonyítani vágyó egyéneket, akik bármit megtennének a többiek figyelméért. Ezek a második,
megrajzolatlan határ mögé is gyakran bementek olyasféle
ürügyekkel, minthogy kevesebben vannak, vagy jobb ott
a levegő, és ott intézték mindennapi dolgaikat, mint az
evés vagy a körömvágás. Márha ebben a világban vágnak
körmöt az egerek. Így újra elkezdtek balesetek történni,
hiszen ott már nem voltak százszázalékos biztonságban.

itt jegyezni, hogy ezek mind egérmértékegységek, három
egérméter egy egérnek is három lépés.
Ezután az egérrendfenntartás újabb szankciókat kellett,
hogy bevezessen, és még öt egérméterrel került kijebb a
vonal. Az előzőt persze meghagyva, mert odamenni már
tilos.
Ezek után az egerek úgy nézték a vonalat, mint az emberek üres úton a stoptáblát, körbenéztek, nincs-e valamiféle
hatóság a közelben, majd átmentek rajta. Csak átlépésnél
kellett figyelni, mivel a zsaruk, ahogy ezek után kezdték
hívni őket, úgysem mennek a határon túlra, ott már “biztonságban lehettek.”
Rövid időn belül újra elszaporodtak a halálos balesetek,
a belsőbb vonalakon már igazán nem okozott senkinek
ingerküszöb-kiütést átmenni, meg nem is nézte senki. A
hatóságok tehetetlenek, a sárga csík halványul a sok egérlábtól, ami tapossa, és az egerek ugyanott tartanak, mint
az első vonal előtt: se határ, se hatóság, se semmi.

Így a négyből már kettő vonalnak volt fizikai megjelenése. Viszont a negyedik, legkülső határ már akkora kerülőt jelentett a mindennapi teendőkben, hogy az egerek
elkezdték a sarkokon először átugrálni az utolsó lépésen
“azt a kis távolságot”, ami “már úgyse számít”, majd arra
is rávetemedtek, hogy belépjenek, és “arra a három méterre” bent sétáljanak a már tiltott részen belül. Meg kell
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Zentai Georgina

A két út

A vér és a víz útja

Hatalmasat dörrent az ég. Megrendült a föld. A házak ideoda inogtak. Eszeveszett sikoltozás, sírás és jajgatás hallatszott mindenfelől. Az emberek kétségbeesetten szaladgáltak föl s alá. Félelem és pánik uralta egész Jeruzsálemet.
– Mozog a föld!
– Mindjárt elsüllyedek!
– Itt a világ vége!
Éjféli sötétség borult a világra. Eltűnt a nap. Megint egy
dörrenés. Mindenki remegett és reszketett a rémülettől.
Halottak keltek fel a sírból és sétáltak az utcákon.
Jézus Krisztus keresztje alatt álló emberek letérdeltek, és
a mellüket verték:
– Meghalunk mindnyájan!
– Mit tettünk? Végünk van!
– Az Igaz vére ráhull a fejünkre!
– Mind elveszünk!
Csak néhány ember maradt higgadt, és figyelt Istenre.
Köztük a római százados, aki a katonákat irányította.
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– Ez valóban Isten Fia volt! – állapította meg.
– Ez tényleg maga volt az Isten! – helyeselték a körülötte
állók.
Az egyik római katonát azonban sem a sötétség, sem a félelmetes mennydörgés, sem a mozgó föld nem riasztotta
vissza a kötelessége teljesítésétől. Végig járta a kivégzetteket, és megtörte a lábszár csontjukat, hogy megrövidítse
a szenvedésüket, és meggyorsítsa az elmenetelüket, mivel másnap Peszach következett, és az ünnepen tilos volt
kivégzést tartani. Amikor Jézushoz ért, látta, hogy már
meghalt. Ezért nem törte meg a lábcsontját, hanem az oldalába döfte a lándzsáját. Vér és víz kezdett folyni belőle.
– Hát ez meg hogyan lehetséges? – csodálkozott tágra
nyílt szemekkel. – Honnan jön a víz? Hogyan folyhat egy
emberi vénából víz? Nem értem.
Még be sem fejezte az álmélkodást, és máris egy még
nagyobb csodának lehetett a szemtanúja. A keresztre feszített Jézus Krisztus növekedni, magasodni kezdett, na-
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gyobb lett, mint az oroszlántestű és emberfejű gízai nagy
szfinx; ám az emberalakját nem vesztette el, csak olyan
ragyogóvá vált, hogy a tropikus déli napsütést sötétségnek vélted volna mellette. Egy kilométeres körzetben
mindenki földre borult, és becsukta a szemét, mert senki
nem tudta elviselni azt a káprázatot, azt a végtelen isteni
világosságot, ami keletkezett. Különben megvakult volna.
Mi különböztette meg ezt a mennyei fényességet a naptól
és a földi fényektől? Nem vetett árnyékot.
A katona szintén összeszorított szemmel feküdt a fölre
borulva. Remegett egész testében a félelemtől.
Egyszer csak – valami csoda folytán – érezte, hogy felemelkedik, és azt vette észre, hogy a levegőben lebeg, és
nem esik le. Mintha egy láthatatlan kéz tartotta volna. A
keresztre feszített Isten megnyitott oldala előtt állt a levegőben. Az óriás Krisztus átszúrt testén a mélyedés, mint
egy alagút tátongott előtte. Ekkor mennyei szózatot hallott az égből:
– Gyere, Antonius! Nézd meg, hogyan lehetséges! – biztatta a mennyei hang.
A katona egy pillanatig habozott, aztán nem tudott ellenállni a kísértésnek, és nem is akart leesni a magasból, ezért
belépett az alagútba.
Két út nyílt meg előtte, és egyiknek sem látta a végét.
Az egyik balra ment, a másik jobbra. A bal oldali piros
volt, a jobb oldali fehér. Egy darabig gondolkodott, aztán
rálépett a piros útra. Az ösvény ekkor folyóvá változott, és
amint beletette a lábát, folyni kezdett benne a vér. Mintha egy vérfolyóban sétált volna. Ez a vér azonban rendkívül sűrű volt. Inkább iszapra hasonlított. Minél beljebb
ment, annál sötétebb lett. Hamarosan alig tudott lépni a
csaknem térdig érő, nehéz, iszapszerű vérben. Letérdelt,
és négykézláb folytatta az útját. Így már egy kicsit kön�nyebb volt. Időnként azonban, nem tudni mi okból, óriási
hullám keletkezett, és az arcába fröcskölte a vért. Fázott.
Undorítónak tartotta magát. Vérben úszott az egész teste.
Csak kúszott, mászott, de nem tudta, hova vezet az útja.
Megállt.
– Valami tervet kellene csinálnom. Hova megyek? Hogy
tudok innen kijutni?
Szörnyen egyedül és magányosnak érezte magát. Sírt. Aztán felállt, és törölgetni kezdte az arcát. Megint jött egy
hatalmas vérhullám. Elesett. Észrevette, hogy a vérpatak
mentén néhol kövek fekszenek a parton. Megpróbálta jól
megfigyelni, és megjegyezni a formájukat. Bár hasonlí-
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tottak egymásra, mindegyik egy kicsit más volt. Ment tovább. Egyre jobban félt.
– Nincs kiút. Elvesztem.
Hamarosan rájött, hogy a kövek a parton ismétlődnek.
– Lehet, hogy csak körbe-körbe mászok? – merült fel
benne a gondolat.
Nagyon fáradtnak érezte magát, ezért leült, és imádkozni
kezdett.
– Istenem! Ments meg! Ne hagyj elveszni! Vezess ki ebből
a labirintusból!
Egyre lassabban haladt. Már szemernyi ereje sem volt.
Minden második lépésnél elesett. Hirtelen fényt látott a
távolban. Megcsillant benne egy kis remény. Már csak ez
a fény tartotta benne a lelket.
– Még egy kicsit! Még egy kicsit! – biztatta magát. – Mindjárt ott vagyok!
És valóban. Hamarosan odaért a fényforráshoz. És tudod, hova lyukadt ki? Ugyanoda, ahonnan elindult; az
alagút elejére, a két út kezdetéhez. Gondolta, most már
kimegy innen. Elég volt ennyi a szenvedésből. Teljesen
kimerült. Azért nem felejtett el hálát adni Istennek, hogy
megmentette.
– Köszönöm, Uram! – fordult az alagút gazdájához, felnézve.
– Próbáld ki a másik utat! – hallotta a mennyei hangot.
– Köszönöm a lehetőséget. Ennyi elég volt. Megyek haza
– vonakodott, de arra nem gondolt, hogy itt nem ő az úr,
és hogy olyan magasan van, hogy egyedül nem is juthat le
a földre. Ráadásul nem mozdult a lába. Hiába igyekezett
felemelni, nem tudta. Akkor a kezével húzta, hogy hátha
mégis sikerül elmozdítani. Reménytelen.
– Jól van. Te vagy az Úr! – adta meg magát, és ekkor felszabadult testtel elindult a másik út felé, amelyik színtiszta vízzé változott, amint rálépett. Egy kicsit megpihent.
Megmártózott. Belefeküdt, és lemosta magáról a vért, a
szennyet. Friss, illatos. kellemesen meleg volt a víz. Levendula illatát érezte. A folyó mentén végig fák sorakoztak,
mellettük pedig virágos mező tarkállott. Enyhe szél fújt. A
kellemes lágy víz ugyanaddig ért, mint a másik úton a vér,
ebben mégis könnyen tudott lépdelni. Boldognak érezte
magát. Megkönnyebbült. Lángolt a szíve.
– Mi lehet ez? Csak nem a paradicsom? – morfondírozott.
Aztán eszébe jutott, hogy meg kellene nézni közelebbről a
part menti fákat. Megállt, hogy jól szemügyre vegye őket.
Olyanok voltak, mint a pálmafa, és termés is lógott rajtuk.
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Méghozzá telis-tele voltak valamilyen rendkívül furcsa
gyümölccsel. Vagy talán nem is gyümölcs volt az; inkább
valamilyen kalácsra hasonlított.
– Megkóstolom – gondolta, és már le is szakított egyet.
– Nyam-nyam! – ízlelte elégedetten. – Ez finom mézeskalács. Ilyen fát sem láttam még! Mézeskalácsot terem!
– Ez az Élet fája! – hallotta a mennyei hangot. – Egyél
belőle bátran! Ne félj! Nem fogod elrontani a gyomrodat.
Hirtelen egy vidám csapat közeledett felé.
– Jössz játszani? – kérdezték tőle, és már dobták is neki a
labdát.
Antonius visszadobta nekik.
– Hova vezet ez a folyó? – érdeklődött.
– Hát nem tudod? Az óceánba. Ott vannak a többiek.
Mindenki játszik. Nemsokára odaérsz, de ahhoz, hogy
beléphess, előbb találkoznod kell az Úrral, és ruhát kell
váltanod. Ebben az öltözetben, ami most van rajtad, nem
mehetsz be.

– Honnan vegyek másik ruhát? Nem hoztam magammal.
Akkor már fordulok is vissza – határozta el magát nem
titkolt örömmel.
Csakhogy már megint elhamarkodottan döntött. Nem
volt visszaút. Hátranézett, és látta, hogy semmi sincs mögötte: se folyó, se rét, se fák. Nagy sötétség.
– Ne félj! Senki nem hoz magával ruhát. Azt az Úr adja –
nyugtatta meg az egyik fiatal.
– Nekem is ad? Nem hiszem. Én nem érdemlem meg. Beleszúrtam az oldalába a lándzsámat.
– Itt senki nem érdemelte meg. Az Úr nagyon kegyes.
Csak arra vár, hogy megbánd a gonosz tettedet, és máris
megkapod az új ruhát.
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– Na, erre kíváncsi vagyok.
A fiatalok eltűntek, és ő csak haladt tovább. Élvezte a természetet, a tavaszi levegőt, a napsütést. Észrevette, hogy
minél beljebb halad, annál világosabb lesz.
– Onnan jön a fény! – pillantotta meg a fényforrást.
Ahogy közeledett felé, kirajzolódott egy emberalak. Úgy
tűnt neki, hogy az az óriás áll ott, akinek a belsejébe belépett a kitárult alagúton keresztül, és megint úgy ragyogott,
hogy emberi szem nem tudta elviselni. Antonius eltakarta
a szemét a tenyerével, hogy el ne veszítse a látását.
Az Istenlény azonban hirtelen, egy szempillantás alatt
átváltozott a kereszten függő, lehajtott fejű, agyonkínzott
testű Jézus Krisztussá. Antonius pedig ott látta magát
mellette, amint az oldalát megszúrja. Egy hatalmas, fájdalmas, halálos ordítást hallott. Befogta a fülét.
– Ez nem én voltam. Én nem tehettem ezt Veled. Bocsáss
meg! Könyörülj rajtam! – térdre esett. Fejét a földhöz ütögette, majd a kezével átkulcsolta a tarkóját, és úgy mondta
arcát a földbe nyomva.
– Bűnös vagyok! Bűnös vagyok! Bűnös vagyok!
Ekkor hirtelen fehér ruha
került rá.
Felállt. Magára nézett.
– Milyen szép! Hogy csináltad ezt? Ez a Te műved!
– mondta az ismét fényben
úszó Jézus Krisztusnak.
– Köszönöm. Tudom, Neked
köszönhetem. Annak, hogy
azon a másik úton Te is végig mentél; hogy miattam
vérben úsztál, szenvedtél, kínlódtál, engedted, hogy megalázzanak, megcsúfoljanak. A legnagyobb kínokat álltad
ki értem. És én? Beléd döftem a lándzsát!
Megint letérdelt.
– Szeretlek, Uram! – mondta.
– Lépj be! – bátorította a mennyei hang a távolban.
Ekkor vette észre, hogy egy csodálatos, óriási kapuban
áll. A kapu kitárult előtte, és meglátta a végtelen óceánt.
Fényáradatban tündökölt. Rálépett a vízre, és a kapun
keresztül, a vízen ment tovább afelé a hívogató, szeretetet
sugárzó fénylény felé, akiről tudta, hogy a Megmentője.
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Kapiller Bernadett

Hópihe
Azt mondják, minden hópehely egyedi és
megismételhetetlen. Nem tudom, nem találkoztam igazán sokkal rövidke életem során – akikkel mégis, nem tudtam minden
vonásukat megjegyezni. Gyorsan mentek el
mellettem, és annyi, de annyi volt a látnivaló
amúgy is!
Mikor megformáltak, megkérdezték tőlünk:
mi akarsz lenni? Hová akarsz jutni? De olyan
kérdések voltak ezek, amikre akkor, éppen
elkészülve, nem tudtam igazán mit válaszoljak – hiszen a világot sem ismertem, csupán
azokból a régi oktatófilmekből, amiket levetítettek nekünk.
Meg sem várták a választ – talán nem is
számított volna semmit – és máris felsorakoztattak minket, és megindítottak a hatalmas tömegszállítók felé – a
hófelhőkre. Rengetegen voltunk összepréselve egyetlen
felhőbe, mozdulni is alig tudtam! A hópiheszag fullasztó volt és dermesztő. De, még ezen körülmények között
sem tűnt hosszúnak az út.
Megálltunk. Alattunk egy város képe bontakozott ki –
már amennyire jól ismertem fel, hiszen a valóságban
először láttam ilyet. A bátrabbak sorra ugráltak ki a
felhőből, némelyikük egészen későn nyitva ki ernyőjüket. Próbáltam minél hátrább kerülni, hogy halogassam
az indulást. Féltem. Majd, a felhő lassan tovább indult.
Zuhanó társaim örömkiáltásai fokozatosan elhaltak, és
a város képe megváltozott alattunk. Most egy kis erdő
fölé értünk – a csupasz fák, mint megannyi gyilkos tőr
nézett felénk. Ha lettek volna lábaim, biztosan remegni
kezdtek volna.
A felhő újra megállt, és most már nem volt menekvés. Ugranom kellett. Nekifutottam, és behunytam a szememet

– régen, a mentorom adta ezt a tippet: ha félek, hát csak
vessem bele magam, álljak elé, és ragadjam meg a kardomat, amivel le tudom kaszabolni a gátakat. Tényleg segített. Ahogy elrugaszkodtam a felhő fedélzetéről, a hideg,
csípős szél hírtelen kapott az arcomba, és az első repülés
után zuhanni kezdtem. Azt hittem, ijesztő lesz, pedig nem
volt. Otthonosan éreztem magam a levegőben. Már egy
fél perce zuhanhattam, mikor rájöttem, hogy az örömittas
kiálltás, mely a fülemben csengett, valójában a saját hangom. Minden pillanatát élveztem ennek a szabadságnak.
Közeledett a talaj, így ernyőt bontottam. A sebesség alább
hagyott, és az adrenalinszintem kissé lecsökkent. Éreztem, ahogy szívem a torkomban dobog, szemeimben az
öröm könnyein táncolt a napfény. A sikerélmény bódító
melegséggel árasztott el.
A következő pillanatban azonban feltámadt kissé a szél, és
belekapva a felszerelésembe, megemelt valamelyest. Örültem, hogy ezáltal még tovább maradhatok a levegőben
– hiszen, ha egyszer talajt fogtam, ki leszek szolgáltatva
mindennek. Táncoltam a levegőben, miközben fürödtem
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a napfényben. Az erdő felett szállingóztam, és sikerült
úgy irányítanom az esésemet, hogy az egyik fa tetején értem le. Közelről nem volt ijesztő – sőt, inkább sajnáltam,
ahogy csupasz karjaival az ég felé nyújtózik, mintha segítséget kérne, hogy takarjuk be ebben a hidegben. Büszke
voltam magamra, hogy segíteni tudtam ebben!
Lecsatoltam magamról a felszerelést, és köszöntem társaimnak. Nem volt egy nagy ág, csupán pár százan fértünk
el rajta. Mégis, milyen jó
látni a többieket, és kicsit
megpihenni puha karjaikban! A zuhanás közben kimelegedtem, és kissé megolvadtam, de most újra le
tudtam hűteni magam. Pár
perc pihenés után, körbe

sze. A hópelyhek nem bírják jól, ha izzadnak. Én azonban
eltökéltem magam – nyomot fogok hagyni magam után.
Egyedi vagyok, és ezt az utókor is tudni fogja!
Egyszer csak, gyerekeket pillantottam meg a fák között.
Szaladgáltak, és hógolyóztak. Az egyikük pont mellettem
állt meg, és két kis kezébe felemelt egy adag havat – én
is köztük voltam. Formálgatott egy ideig minket, hogy
majdnem belepusztultam a nevetésbe, annyira csiklandozott, majd eldobott – és én
újra repülhettem! De nem
csak ezért voltam hálás a
kisfiúnak – a napról hírtelen
árnyékba kerültem!
Nem találtuk el a kislányt,
aki felé dobott minket, a földön szóródtunk szét. Pont

néztem.
Kora reggel volt, talán
olyan öt óra körül. Nyugodt
és csendes volt a táj, az erdő lábánál a város terült el, még
álmos homályával. Az utcákon alig mozogtak emberek
vagy járművek, a világítás még égett, és a fényében tündöklően táncoltak lehulló társaim. Úgy éreztem, a béke
országa vesz körbe.
Egy álmos kismacska osont a háztetőkön, hangtalan kecsességével magára vonva tekintetemet. Puhán leugrott a
földre, és eltűnt egy nagy, fehér ház sarkán. Olyan magasra
nyújtóztam, amennyire csak tudtam, hogy láthassam, így
elsőre észre sem vettem, hogy egy szellő lassan felkapott,
és újra a kavalkádba lökött. Társaim sikítva nyúltak felém,
én pedig kétségbeesve próbáltam kapaszkodóra lelni, de
hiába – esni kezdtem a föld felé.
Szerencsémre már sokan voltak ott, így nem fájt, mikor
leérkeztem. Mindenki hangosan és vidáman köszöntött
új helyemen, én azonban nem tudtam válaszolni nekik
– csak a könnyeimmel küszködtem némán. Nem is telt
bele sok idő, a többi hópehely lassan elfordult tőlem. Rövid életünk során nem fér bele, hogy olyanokkal foglalkozzunk, akik nem becsülik meg ezt. Tudtam ezt, ezért
elhittem, megérdemlem, amit csinálnak. De igazából gonoszak voltak és kegyetlenek. A néma elfordulásból rossz
viccek lettek, amiken én sehogy sem tudtam nevetni. Abban a pár órában, nagyon sokat sírtam.
Sírtam és sírtam, és elhatározásra jutottam. Ahogy a nap
egyre magasabban járt, az ég kitisztult, és meleg, meleg
idő kezdtet lenni, körülöttem egyre többen mentek ös�-

egy olyan helyre estem, ahová amúgy egy társam sem
jutott be a fák miatt. Biztonságban figyelhettem tovább a két gyermek élénk játékát, s
általuk, a boldogság és a béke újra ellepte szívemet.
Lassan leszállt az este, és újra mínusz fokokat hozott magával. A napközben megolvadt tagjaimat megerősítettem, és
megkeményítettem – megfagytam az éjjel. Már nem voltam
puha, aranyos, hanem kemény és edzett lettem, de sokkal
fényesebben ragyogtam, mint ezelőtt bármikor. És mikor
újra eljött a reggel, már tapasztalt és sokat látott voltam, és
hallottam, ahogy az éjjel érkezett friss, naiv, puha társaim
összesúgnak mögöttem, és tisztelettel tekintenek rám.
Egyik napot követte a következő. Néha, egy-egy állat
ugyan rám lépett véletlenül, de ez nem tudott kárt tenni kristályaimban. Csupán belesüppedtem a földbe, ami
szintén megfagyott éjjelente körülöttem. Egészen tavaszig
ott voltam.
És akkor, megmozdult a természet. Az első hóvirágok
kíváncsian bontogatták leveleiket. Azután, egyszer csak,
mellettem is kinézett egy friss zöldfülű. Feltekintett a hatalmas kék égre, és felsóhajtott:
-De gyönyörű! Bárcsak esőt is adna – olyan szomjas vagyok.
Ekkor megértettem valamit. A föld már nem volt fagyos
körülöttem, már nem tartotta egykori kristályos formámat. A nyomom elmosódott. Behunytam a szememet, és
hagytam, hogy a meleg nap átjárja testemet.
-Köszönöm! – hallottam még a kis hóvirág trilláját. Milyen egyedi! Milyen megismételhetetlen!
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Szarka Zoltán

Karácsonyi orgonaszó

Ha mélyen a múltba nézek, csodálatos karácsonyesték ragyognak fel az emlékek között, amelyeket kisgyermekkoromban oly sokszor átélhettem. Akkor még jóval meglassúdottabb volt a világ, jobban ráértek az emberek, és talán
a szeretetet, az egymásra figyelést is bővebben mérték a
lelkükből, mint manapság.
Karácsonykor megszokott dolog volt, hogy felkerekedtünk, és átkocsiztunk nagyszüleimhez a szomszéd faluba,
hogy együtt töltsük a Karácsonyt. Akkoriban még szép
nagy hó esett, ritkaságszámba ment a „fekete Karácsony”.
Apám már kora reggel elkezdte előkészíteni az útra a
szánt, hogy a késő délutáni indulásra minden rendben legyen. Húgommal mindig megcsodáltuk ezt a kecses, de
mégis erős alkotmányt, amelyen olyan szép és érdekes volt

az utazás. Mire mindent felpakoltunk, hozta apám is a két
lovat, a Csinost és a Huszárt, és szerető gonddal a szán elé
fogta őket. Anyám jól bebugyolált minket meleg takarókba, nagy berlinerkendőkbe, a lábunkhoz pedig meleg téglát tett, így semmi sem hiányzott a kényelmes utazáshoz.
A két falut a rendes országút mellett erdei út is összekötötte, mi is mindig ezt választottuk, mert így nem kellett
folyton kitérni a szánnal a szembejövők elől. Már sötétedni kezdett, amikor elindultunk. Ma is tisztán látom, ahogy
apám ül a bakon, és értő szóval hajtja a két lovat. Azok
pedig boldogan élvezik a nem várt mozgást.
Aki még nem utazott szánon, annak fogalma sincs erről a
gyönyörűségről! A lovak trappolása a hóban, a csend és a
köröskörül álmosan elterpeszkedő megfagyott világ. Min-
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den néma, minden mozdulatlan; az ember úgy érzi, hogy
egyedül van a tájban.
Az út felénél kötelező megálló van: egy útkereszteződésben behavazott kereszt áll. Apám leveszi a fejéről meleg
kucsmáját, és én is követem a példáját. Halkan elkezdi a
Miatyánkot, mi is vele imádkozunk. A kristálytiszta égboltozatról apró csillagok hunyorognak le ránk. Most az
erdő a templomunk és a csillagos ég rajta a kupola.
Nagyszüleim erdőszéli kis háza már messziről hívogat
minket, nagyanyám sohasem felejt el kitenni egy-egy
gyertyát a kicsi ablakokba. Nagy az öröm, amikor megérkezünk! Öleljük, csókoljuk egymást, és hálát adunk a
Teremtőnek, hogy újabb Karácsonyt tölthetünk el együtt.
Már az ajtón belépve érezzük azokat a csábító illatokat,
amelyek nagyanyám ételeiből és süteményeiből áradnak:
dió, fahéj és sültalma illata keveredik a sült csirke csábító
illatával. Az első azonban mindig a gyertyagyújtás és az
ajándékosztás. Én már elég nagy fiú vagyok, de húgom
kedvéért még eljátsszák a Jézuska-szertartást. Nagyapám
csenget párat, mi pedig bevonulunk a tisztaszobába, ahol
már feldíszítve áll a karácsonyfa, alatta pedig a temérdek
ajándék. Elénekeljük a Mennyből az angyalt, aztán meg
szabad nézni, kinek mit hozott idén a Jézuska…
Csak ezután szabad asztalhoz ülni. Alig fogunk neki az
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ünnepi vacsorának, amikor kopogás hallatszik. Cserdi
Gyuri áll az ajtóban, a falu szegénye. Egy ócska kis házban
lakik a falu másik végén, nincstelenségén a falubéliek enyhítenek, ki mivel tud. Szokás már, hogy Gyuri velünk tölti
a Szentestét. Szeretjük mindannyian, mert igazi jó lélek ő,
és annyi, de annyi mesét, tréfát ismer, hogy ki nem fogyna
az adomákból még tán Szilveszterig sem. Most is dől belőle a szó, és közben hálásan csillognak a szemei. Hálás az
ételért, a melegségért, a szeretetért.
Tíz óra tájban nagyapám felöltözik, és elindul a templomba. Már vagy tíz esztendeje kántortanító a faluban; évről
évre ő vállalja a pásztorjáték betanítását a gyerekeknek. Mi
kevéssel 11 előtt érünk a templomba. Jócskán kell gyalogolni a nagy hóban, de mi nem bánjuk, mert kellemesen
felfrissülünk a meleg szoba, a vacsora és a mókázások után.
A templom csodaszép ilyenkor. Megbámulom a sok gyertyát, a szépen díszített fenyőket, és persze odafurakszom
a betlehemi jászol elé is. Az ismerős figurák mindig kissé komolynak tűnnek, de mégis mintha mosolyogva köszöntenének,
A pásztorjáték nagyon szép, sokadszorra is magával ragad
a betlehemi történet. Nagyapa „gyermekei” szépen szerepelnek, egyik sem rontja el a szövegét. Nem is csoda, ha
nagy tapsot kapnak a végén.
Aztán eljön az éjfél is, és elkezdődik a mise. A pap bácsi
idős ember, arcán komoly, de szeretetteljes méltóság ül.
Az egyik lábát húzza, nehezen mozog az oltárnál.
Gyerekként csak annyit fogok fel, hogy a szertartás szép;
együtt éneklem a többiekkel a jól ismert énekeket, felállok, letérdelek, amikor kell, és persze kimegyek áldozni.
Húgom irigykedve néz rám, amikor visszatérek, és újra
imámba merülök.
A szentmise véget ér, és mi mehetnénk is békével, ha nem
tudnánk, hogy még egy nagyszerű dolog vár ránk a templomban. Nagyapám orgonajátéka. Minden Karácsonykor
amolyan rögtönzött koncerttel készül, amit mindig nagy
lelkesedéssel várunk. Ezúttal is így van.
A templom elcsendesedik, és felhangzik a csodálatos orgonaszó. Kicsi a templom, kicsi az orgona is, de nagyapám
nagyon érti már a módját, hogyan hozza ki a legtöbbet az
öreg hangszerből. Mi pedig csak hallgatjuk néma áhítattal. Az orgonaszó betölti a templomot, és lassan betölti a
szíveket is. Árad a szeretet nagyapám játékából. Hivatalosan soha nem tanult orgonán játszani, egyszerűen csak
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kibomlott benne az isteni talentum. Egyszer azt mondta
nekem, hogy amikor játszik, és az ujjai végigfutnak a billentyűkön, úgy érzi, mintha a Jóisten arcát simogatná. Hiszem, hogy a Jóisten is sokszor megsimogatta nagyapám
arcát…
Hallgatnánk sokáig a játékát, de egyszer véget ér a muzsikaszó, és a hívek vastapssal köszönik meg a csodálatos
élményt. A templom lassan kiürül, és mindenki elindul
hazafelé, hogy övéivel töltse az ünnepnapot. Én is lépkedek hazafelé a hóban, és örömteli csendesség telepszik a
szívemre. Nagyon büszke vagyok a nagyapámra, és Isten
áldását kérem az életére.
Sok év telt el azóta. Nagyszüleim, szüleim elhaltak, az öreg
házat eladták, a kis templomot is átépítették, felújították.
Engem is messze sodort az élet abból a kis faluból. Idegenebb, zajosabb világban élek, de ha valahol orgonaszót
hallok, kibomlik a szívemben a messze tűnt gyermekkor,
meleg szeretettel gondolok nagyapámra, és hiszem, hogy
immár valóban a Jóisten arcát simogatja.
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Vélemény

Benyus Gellért

TrianOFF

Trianon téveszméjének nyomában

Mielőtt mélyebben hozzáfognék Trianon téveszméjének
vizsgálatához és értelmezéséhez, előre fel szeretném hívni
a kedves olvasóm figyelmét, hogy ez az írás nem a szokásos
búsongó hangvételű írás lesz, és emellett vérnyomást növelő mellékhatással bírhat az olvasása. Ez a cikk egy vélemény,
nem kell mindenkinek így gondolkodnia, csak azt szeretném bemutatni, hogy ilyen vélemény is létezik, nem csak a
megszokott kesergés, a balsors, a külső és belső ellenségek
és korabeli politikai bűnbakok keresése lehetséges a téma
kapcsán.
Nos, kezdjük Trianon témáját a legelejéről. Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. Ha elővesszük a Föld
domborzati térképét, rögtön feltűnik Európán belül egy
hely, medence, amit hegyek vesznek körül. Ez Magyarország. Sokan keseregnek azon, hogy elvették tőlünk Erdélyt,
a Felvidéket. Elvették? Ugyan már! A Kárpátok állnak. Magyarország határait tehát Isten teremtette. Ehhez képest
Kis-Magyarország határai ceruzával vannak rajzolva. Tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e. Én szeretem az örök értékeket. Bontsák le a Kárpát-medencét, akkor gyászolok majd
én is! A hazámat nem lehet elvenni. A hazám a Kárpát-medence, és minden négyzetcentiméterében otthon érzem
magam, oda tartozom. Aki kesereg, az elfogadja, hogy őt
veszteség érte. Aki kesereg, az Kis-Magyarországot vallja
magáénak. A Trianon emlékmű, a kesergés szimbóluma,
a vereség elismerése. Sokan arra is képesek, hogy hazájukat feladva etnikai revíziót követeljenek, ezáltal hajlandóak
lemondani a Kárpát-medence egészéről, Magyarországról.
De miért kéne beletörődni ebbe? Miért kellene elfogadni?
Megmondhatják-e mások, mit tartsak a hazámnak? Számítanak-e ma a ceruzás határok?
A határok az emberek akaratának a leképeződései. Csak
nem mi magyarok tehetünk akkor Trianonról is? Csak nem
mi akartuk? Nevetséges! Mielőtt az előbbi szavakkal ugrana
a torkomnak sértett olvasóm, gondolja csak végig! Kik tet-
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ték a magyart államnyelvvé a latin helyett, és kik akarták,
hogy más nyelvű testvéreink magyarul kötelezően megtanuljanak? Kik akarták az egyszerűen nemzetiségekké lealacsonyított testvéreinket beolvasztani? Kik akarták, és akarják most is a Kárpát-medencéből kiszorítani őket? Igen!
Trianon, a népek bálványa ölte meg Magyarországot, és öli
meg ma is. A francia forradalomkor született nemzeti eszme az egységünk gyilkosa. Magyarország halott, és mi vagyunk a gyilkosai. A többség, óh jajj, szinte mindenki Magyarország halálát akarja! Még a magyarok is. Szívszorongató ezt látni és megélni. Trianon ott van a magyar-román
focimeccseken, a szlovák himnusz kifütyülésében. Ott van
a cigányozásban, zsidózásban, migránsozásban. Fájdalmas
látni és hallani a minduntalan előtörő gyűlöletet, Trianont.
Mielőtt teljesen összekavarodik az olvasó, kétféle nemzet-fogalomról és kétféle Magyarországról beszélek. Mert
többféle létezik. Az eszméket emberek találják ki, és az
eszmék alapján használják a fogalmakat, és így egy-egy fogalom egészen más jelentéssel bírhat. Az első magyarság a
Kárpát-medencei identitás, tulajdonképpen magyarság, ha
úgy tetszik, nagy-magyarság. Ez az ősi magyarság fogalom,
a Natio Hungarica ősi eszméjén alapul. Ebben az értelemben mindenki magyar, aki a Kárpát-medencében, tehát
Magyarországon él. Magyarország a Kárpát-medence egészét jelenti, amiből elvenni nem lehet, mert a Szent Koronáé, ami Szűz Máriáé. A Szent Korona alattvalói vagyunk,
ami összeköt és egységben tart bennünket. Mindenki a
natio, vagyis a nemzet része volt, etnikumtól függetlenül.
Az volt a baj, hogy csak a nemesek számítottak a nemzet
részének. Itt az idő, hogy a múlt hibáiból tanulva fejlődjünk, és ezt az eszmét kiterjesszük minden itt élő emberre.
Elkéstünk vele? Az örök értékekkel nem lehet elkésni, csak
visszatérni hozzájuk, és finomítani azokat. Ez az eszme a
szétszabdaltság orvossága. A közös múltunk, a jelenünk és
a jövőnk. Az, hogy egymás mellett élünk, és közös a ha-

[Osztrák-Magyar Monarchia, Bukovina 1902: Fent (balról): Hucul, magyar, cigány • Középen: lipován (orosz ortodox óhitűek), zsidó, lengyel, német • Lent: román, ruszin]
zánk. Ahogy az enyém is a Tátra és a Fogarasi havasok,
ugyanúgy a szlovákoké és az erdélyi románoké az Alföld,
és a Balaton.
A második magyarság, azok közössége, akik ugyanazon
a nyelven beszélnek, és akik ugyanazzal a kultúrával rendelkeznek. Ennek az etnikai közösségnek a peremét követi
a trianoni firka. Ez a fogalom a XIX. században terjedt el
a francia forradalommal, és ezt a liberalizmus eszméjével
kötötték egybe. A két magyarság-fogalmat összemosták.
A magyarságot egyrészt kiterjesztették minden magyarul
beszélőre, amire szükség is volt. De sajnos kirekesztették
belőle a nem magyarul beszélőket. Ennek a kirekesztésnek
pedig végzetes következményei lettek.
Azt, hogy miért jó az utóbbi szempontból magyarnak lenni, ahhoz tudnám hasonlítani, miért jó férfinak lenni. Azért
szeretek férfi lenni, mert így a másik felé speciális módon
tudok viszonyulni. Azt, aki más, tehát a nőt, úgy tudom szeretni, hogy szeretem az ő másságát, és hiányként élném meg
a nemlétét. Nem arról van szó, hogy elítélem azokat, akik
a férfiakat szeretik férfiként, vagy az analógia mentén csak

a magyarokat szeretik magyarként, hanem azzal van baj,
akik emellett gyűlölik a nőket, illetve gyűlölik a nem magyarokat. Magyar nyelvünk, kultúránk drágakőként fénylik
egy kincsesládában. A többi drágakő hozzáad a fényéhez,
tükrözi fényét és azok tükröződnek rajta. Egyedül, a többi
nélkül nemhogy veszít a fényéből, de egyenesen értelmét
veszti.
A jövőt Isten segítségével, vagy vele szembeszállva, mi magunk alakítjuk. Trianon óta már száz év eltelt. Itt az ideje,
hogy végre lássuk, mi miért történt. Tanuljunk a hibákból,
és tegyük együtt a Kárpát-medencét a szeretet, a hagyományok tiszteletének és megőrzésének illetve a befogadásnak
országává. A mi országunkban nincs helye az etnikai, vallási és másmilyen alapú gyűlölködésnek. Sokak lemondtak
arról, hogy valaha is feltámadhat Magyarország, közös hazánk. Higgyünk Magyarország feltámadásában. Sőt, Magyarország feltámad mindenkiben, akik nem fogadják el
Trianont, a nemzeti alapon való gyűlölködést. Vesszen Trianon! Vesszen ez az átkos gyűlölet! Vesszen Magyarország
balsorshozó sátánja!
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Túrmezei Erzsébet

tél

Fáznak már az erdők.
Üde lombruhájuk
sárgán földre pergett.
Hallottam, az águk
éjjel hogy’ didergett.
Fáznak már az erdők.

Fáznak már az árvák,
szegény elhagyottak.
Ki rak tüzet nekik?
Sivatag utcákon
fagyos szél fúj végig.
Fáznak már az árvák.

Milyen jó az Isten!
Szánva tekint rájuk.
S fehér takaróval:
betakarja őket
lágyan hulló hóval.
Milyen jó az Isten!

Milyen jó az Isten!
Emberszívekben gyújt
meleg tüzet, lángot:
védő szeretetet,
megsegítve szánót!
Milyen jó az Isten.

