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Ajánlás helyett
Péter páter megkért arra, hogy írnék rövid bevezetőt, amolyan ajánlást
ehhez a kötethez. Elgondolkoztam a kérésén, de nem azért, hogy kibúvót
keressek. Rövid talány fogalmazódott meg bennem ezzel kapcsolatban:
van-e olyan pék, ki a friss cipó mellé rövid ajánlást is mellékel? Nyilván
nincs, az emberek tudják, hogy a péknél vásárolhatják meg a test mindennapi táplálékát… Nincs szükség ajánlásra, reklámra, kiértékelőre. A
kenyér önmagáért beszél, önmagát ajánlja.
Miért kellene hát a lélek táplálékához ajánlást írni? Az igazságra, szép
szóra, magvas mondandóra éhező emberek jól tudják, hogy mindezt Isten
szolgája szórja eléjük, nap mint nap. E kötet 52 írásához nem szükséges
ajánlás. Vegyétek és egyétek!
Egy zarándok:
Kuszálik Péter
Marosvásárhely, 2011 november 6-án.



Tápos
A csíksomlyói búcsú után néhány nappal egy televíziós forgatócsoport
Budapesten és Székelyföldön is gyors-felmérést végeztetett, azt tudakolva,
valójában kik is a táposok, és vajon miért ragadt rájuk ez a megnevezés? A
válaszok lehangolóak voltak. Nyilvánvalóan nem beszélhetünk itt reprezentatív felmérésről, szociológiai kutatásról, de akkor is érdekes, hogyan
ivódik bele a nyelv, a tudat mélyebb rétegeibe, egy évekkel ezelőtt még
alig ismerős, utcanyelvi kifejezés. Nem mondható zsargonnak, nem szerepel a szakszótárban, de az anyaországi-pesti szóhasználatból hozzánk,
Erdélybe, a Székelyföldre is könnyedén átkerült. Átvettük, mert meglehetősen nagy adag cinizmus van benne, csipkelődés, pejoratív ítélet, mármár megbélyegzés is kiolvasható.
Akik megértük az elnyomó, kommunista rendszert, a diktatúrát, emlékszünk a kollektív világban, milyen nagydolog volt, hogy az állatoknak koncentrált takarmányt kellett adni, hogy abba a széna minőségétől
vagy az időjárás változásaitól függetlenül benne legyen minden tápanyag.
Mindezt annak érdekében, hogy az ötéves tervet teljesíthessük, és a városiaknak is legyen meg a betevő falatjuk. Aztán évek múltával megjelentek
a gyermektápszerek, a növényvédő tápszerek, láttuk az űrhajósok tubusos
tápszerét a tévében, az uniós tehenek és tyúkok tápszereit, amivel a hozam nőtt, a termelékenység javult. De arra is felfigyeltünk, hogy más az
íze a bolti tojásnak, és más a házinak, hogy a tápos disznó szalonnájából
nem lesz töpörtyű. Ahogy Faludy György írta – szabadon idézem – : ezek
a tyúkok nem látnak napfényt, szemétdombon nem kapirgálnak, csak
állnak a ketrecben, neonfény alatt, és tojják a tojást, amíg összeesnek…
Amerikai tudósok pedig már rég észrevették, hogy a tápszerrel táplált
gyermekek sokkal sápadtabbak és kényesebbek, mint azok, akiket anyjuk
saját tejével szoptatott.
A 90-es „rendszerváltás” nálunk is kinyitott ablakokat, lássunk Nyugatra, szívjuk magunkba a szabadság friss levegőjét, tanuljunk mást is,



mint amit erőszakkal belénk sulykoltak. Ha külföldre kerültünk, hagyományainkat igyekeztünk hamar lerázni, hogy szabadok legyünk, tanuljunk meg másképp, jobban élni, érvényesülni. Be akartuk hozni a lemaradást. Külföldi munkavállalásai során nem egyszer bizonyította a székely
rátermettségét, életrevalóságát, azt, hogy mindig vált az esze, hogy a jég
hátán is megél. Ötletességével, furfangjával és leleményességével gyakran
kivívta az anyaországiak vagy az idegenek elismerését és tiszteletét. Aztán
évtizedek múltán a Nyugat is kijózanított, hogy nem minden profi, ami
annak tűnik, még ott sem. Mert a csomagolás mögött ott a sok vegyszer,
a kémiai adalékanyag, a rengeteg energiapazarlás, és ráadásul egészségtelen. Vissza kell térni a természetes alapanyagokhoz. De a bio-előállítás
költséges és fárasztó, nem lehet csak úgy ipari mennyiségben, sorozatgyártani, megfelelő háttér nélkül.
A szellemi-lelki kiruccanás is megdöbbentette a legtöbb hazánkfiát,
mert a nyugati a régit megunta, az újtól meg megcsömörlött és elkorcsosult. Se istene, se hazája, sem nemzeti érzése, sem szülőföldje, miközben
kísérletezik, és mindent összekóstol, gyomorrontásig. Kell neki az Isten is,
de csak úgy, ha jógázhat és a karmában is hihet. Kellenek az ünnepek, a
hagyományok, de csak azért, hogy szórakozzék, és jól érezze magát. Kell
a kultúra is, ha az fogyasztási cikk és fogyasztható. Amiért áldozatot kell
hozni, amit tanulni kell, amivel lemondás jár, az már meredek. A tápos
székely, mint egynémely anyátlan anyaszült magyar szótagokban beszél,
sms-ben ír, könyvtára polcain esetleg egy korondi virágváza porosodik
műanyag szegfűvel. Neki már nem természetes, hogy az önnevelésért, a
személyiség érleléséért dolgozni kell. Ő csak kapni szeret. Minek tanulni,
ha a világhálón is megvehető a vizsga vagy a diploma? Minek alkalmazni a munkavállalót, ha kézbe így többet fizethet? Minek megszántani a
földet, ha az unió nem támogat? Észre sem veszi, hogy lelke táptalaját
is benőtte a gaz… Neki az igényszintje már az övön aluli késztetések
kielégítésénél véget is ér. Fejleszti izmait, és fitneszterembe jár, a legújabb
márkás cuccokban hódít a hajnalig tartó pub-bulikban. Hétköznapi életéhez hozzátartozik a füvezés, éppúgy, mint az antibébi, és ha arról már
„lekésett”, akkor az abortusz (honi lányaink esetében is nagy divat sajnos). Ha manapság egy puhány tápossal kezet fogsz, azt hiszed, hogy egy
tál makaróniba nyúltál…
Tápos, annyi, mint mesterséges, mű-, ál-, vagyis nem természetes.
Mondhatni hamisítvány, utánzat, giccs. Hamisítvány-emberek nőnek
fel Székelyföldön is immár nemzedékek óta, talán a kényszerű iparosítás
és modern városiasodás egyenes következményeként. Mintha a kommunizmus és a liberál-kapitalizmus együttesen kiszívta volna életerőnket.



Nyámnyila, csenevész táposokként tengetjük életünket. Beletörődünk a
sorsba, a minimális „sommerpénzbe”, kihalni látszik a kezdeményezés, az
összetartás, hűlt helye a kalákának és az összefogásnak. Rendtartó székely
falu? Hol van már olyan? Talán a legendák, no meg egy-két történelemkönyv, ha megemlékezik ennek lényegi elemeiről, az akkori falu patinás,
szép életéről. Ennyire erejét vesztette volna a nemzet? Persze a táposok is
szeretik a biót, igaz, ők a sok reklám hatására. Vajon nem kellene igényesebbek legyünk önmagunkhoz, amikor szellemi-kulturális táplálékokat
(is) fogyasztunk? Felfokozni magunkban a saját kincseink utáni vágyatétvágyat? Talán még pénzzé is tehetnők, és akkor nem segélyekből, vagy
pályázatokból élnénk egyik napról a másikra… Mert a gyomorrontás jelei
már látszanak. Az eltáposodás veszélye már kitapintható. Talán gyermekeink személyisége, gondolkodásmódja, érdeklődési köre is elárulja, hogy
a huszonnegyedik órában járunk. Holott van, aminek megvessük hátunkat, van alap, amin állhatunk biztos lábbal, vannak eszmények, amiket
követhetünk, vannak példaképek, akikre felnézhetünk. És még a génjeink sem állnak rosszul. Nem kell azokat semmiféle E-vel vagy táppal felturbózni. Csupán abba belekapaszkodni, ami a miénk. Amit ösztönösen
érzünk. Az az eredetiség, amiért a népek nagy virágoskertjében, a Teremtő sajátosan szép rózsaszálai lehetnénk.
2010. május 27.



Vuvuzelakoncert
Elrajtolt napjaink világméretű szórakoztatóiparának legújabb kiadása,
a focivébé. A több tízezres stadionok, a vuvuzelakürtök már-már idegesítő
méhkaptárokként biztosítják a megfelelő hangulatot, és hála a televíziós
közvetítéseknek, az emberiség egészen közelről figyelemmel követheti az
ingyencirkuszt. Láttunk jó néhány színvonalas meccset, potyagólokat
és tizenegyest, piros lapot és bírói bakit, bődületes bombagólokat és
remek passzokat meg eladott labdákat, hallottunk már találó közvetítői
beköpésekről, furcsa statisztikákról.
Focihoz és időjáráshoz mindenki ért, tartja a mondás. Ritka a
közömbös szemlélő. Legtöbbünknek van kedvenc csapata, vagy játékosa,
és azt is tudjuk, hogy a játékon túl, vagy amögött sokszor milyen üzelmek,
bundabotrányok, a modern rabszolgaságnak megannyi formája, igazi
üzletág húzódik meg. De semmi sem új a nap alatt. Állítólag már az ókori
görögöknek is a győzelem volt a mindenük. Mégsem – vagy épp emiatt
nem – riadtak vissza a csalásoktól. Pindarosz, az első költő, aki beszámolt
az olimpiákról, kemény fizetséget kapott, amiért dicshimnuszokat zengett
a győztes sportolókról. Egyik barátom epés megjegyzése szerint pedig
már az őskeresztények is „oroszlánrészt vállaltak” a sportból, a Római
Birodalom egyházüldözése idején.
Mégis akkor mitől szép a foci? Sport és erkölcs jól megférhetnek
egymás mellett? Csak egyeseknek sok pénz, nagy üzlet, vagy nekünk,
átlagszurkolóknak is jót tesz kikapcsolódni néhány órára az élet
taposómalmából?
Azt hiszem a válaszok is kézügyben vannak. Ki-ki a maga ízlése és
lelkivilága szerint gondolkodik, de érzi, hogy a sport valamilyen formában
mégiscsak leképezi az életét. Ahogy a pályán, a sportban, úgy az életben is
vannak íratlan és írásba foglalt játékszabályok. Ezek betartása mindenkinek
kötelező. A megszabott keretek között kibontakoztathatjuk tehetségünket,
képességeinket kéz- és lábügyesség terén, a leleményesség, alkotókedv,



szívósság, türelem, önfegyelem, az egymásra figyelés mind megannyi,
a sporthoz köthető erény. Gyakorolhatjuk közben a lovagiasságot,
egymás elfogadásának, a vereség elviselésének művészetét. Hasznosan és
termékenyen tölthetjük el szabadidőnket, és ez még egészségünknek is
javára válik. Megtapasztalhatjuk a kudarc elszenvedését, belekóstolhatunk
a siker ízébe, ami annál értékesebb lesz, minél nagyobb áldozatot hoztunk
érte. Edzésben tarthatjuk akaraterőnket, és akár a testi-lelki harmóniára is
szert tehetünk. A sportban kiderül, hogy nem vagyunk egymás ellenségei.
Legfennebb ellenfelek, akik versengenek egymással. A sportszerűség, a
tisztelet a verseny ellenére is lehetséges. A sport lecsapolja a feszültséget,
felszabadít a gondoktól, gyermekké alakít, olyanná, akinek önfeledt
játékában a Teremtő is gyönyörködik.
A focivébé alatt újra rácsodálkozhattunk, milyen színes a világ,
mennyire eltörpülhetnek vallási-nemzetiségi ellentétek. Attól szép a foci,
hogy ott, a helyszínen, a pályán mindenki egyformán értékes. Egyenrangú
eséllyel indul a játékba minden sportoló. Helyben derülnek ki a játékosok
és a csapat adottságai, felkészültségük, lélekjelenlétük. Egy másodpercnyi
tehetség-villanás dönthet el egy mérkőzést, és minden meccs hordozhat
magában meglepő fordulatokat. Ezen a szinten már a legjobbak mérik
össze tudásukat. Minden pénz, politika, üzlet és papírforma ellenére az
igazi győztesek mi vagyunk, a nézők, akik gyönyörködhetünk egy hónapig
a világbajnokság látványában. Hiszen a sport az erős hovatartozás tudatot
illetve az egészséges hazafiság- és nemzeteken átívelő összetartozás-tudatot
egyszerre segíti elő. Nem föltétlen pótcselekvés, hanem olyan előre vivő,
társadalmilag is hasznos szenvedély, amelyből mindkét fél győztesen
kerül ki. Ugyanakkor sajnálatos módon a sportnak is rabjává lehet lenni,
akárcsak a drognak vagy a számítógépnek.
Ezekben a napokban azt hiszem mégsem baj, ha a sörgyártók is
többet kasszíroznak, ha a feleségeknek több idejük lesz szomszédolni,
hiszen a focivébé alatt többet találkozhatnak egymással az emberek, a
családtagok több időt tölthetnek együtt, igazi felüdülés és kikapcsolódás
a képernyők előtt is lehetséges. Átélni a mérkőzés hangulatát, izgulni,
szorítani valamelyik csapatnak, belefeledkezni a játék örömébe, azt hiszem
mindannyiunknak jót tesz. És nem mellékesen, ezalatt még a pártpolitika
is feledhető. Talán. Legfennebb politikusaink tanulhatnának sokat egyegy csapattól: összetartást, bátorságot, kezdeményezést, elszánt védekezést,
vagy célirányos támadást. Be jó lenne látni – végre – egy szépen kidolgozott,
felépített és levezetett csapatjátékot, amelynek eredményeképpen magyar
közösségünk is megfújhatná a maga vuvuzeláit.
2010. június 14.
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Thália papjai
Olvasom a hétvégi újságban, hogy lassan kiürül a Vásárhelyi Színház.
Minden idők egyik leggyengébb évadját zárta a magyar tagozat. A vezetőség szerint a közönség a hibás, hiszen sokan széttépték bérletüket a látottak nyomán, mások a panaszkönyvet kérték a társulat előadásai után.
Ide kívánkozik egy másik hír is, miszerint a sepsiszentgyörgyi városvezetés azt szeretné, ha az ottani színháznál a bevételek legalább húsz százalékát a jegyeladások tennék ki. Kérdések sorjáznak minden részről, ujjal
mutogatások és jogos észrevételek, attól függően, hogy ebben az „ügyben”
kik az érintettek.
Nyilván, sokak szerint minden csak pénz kérdése, hiszen egy színész
művészi munkájával annyit kellene, hogy keressen, hogy el tudja tartani
családját. Az üzemeltetőnek is ügyelnie kellene arra, hogy a társulatnak
ne legyenek anyagi gondjai. Legyünk igényesek, de fizessük meg. Mindeközben persze ott vannak a pályázati pénzek, a másodállások, a haknik, a
reklámbevételek, valamint a társadalmi megbecsülés (?), a nyugodt alkotómunka jutalma, magyarán a közönség hálája…
És itt van a bökkenő. Miért ürülnek ki mégis a színházak? Miért üres
a nézőtér? Miért csökken százszámra honi társulataink bérleteseinek száma? A kockafejű, posztmodern, ’neoavantgárd’ rendezők szerint a képlet egyszerü: buta a közönség. Nem éri fel a színházcsinálók színvonalát.
Mert nem lehet, míg a világ Shakespeare-rel meg Szigligetivel, vagy akár
Tamásival takarózni. „Haladni” kell a korral, ma már más stílus a trendi.
Sokkal hatásosabbak a „plasztikusabb”, főként zsigerekre ható, vetkőzős,
alpári nyelvezetű darabok, mert hát ilyen az élet, erre van igény.
Körültekintőbb meghatározás szerint, színésznek azt nevezzük, aki
a mesterségét foglalkozásszerűen tanulta és hivatásszerűen gyakorolja.
Vagyis akkor emelkedhet hivatása magaslatára, ha elsajátította a „mesterséget”. De én még megtoldanám valamivel. Ha ugyanis hivatásról van
szó, akkor Thália papjának szolgálnia kell. Vagy ha úgy tetszik, élnie hi-
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vatását. De nem a kocsmákban, nem drogokkal vagy egyéb ajzószerekkel,
nem túlélésre játszva, nem önpusztító módon, kocsonyás tekintettel élve a
mindennapokat, hanem példát mutatva. A szó, a katarzisteremtés, a játék
erejével simogatva az ember lelkét. Mosolyra, felszabadult örömre fakasztani a nézőt. Nem a rosszat, a lefelé húzót, a pusztító negatívumokat
hozni ki a közönségből, hanem azt, ami felemel, előrevisz, lelki békét ad,
szellemi élményt nyújt. Pontosan azért, mert a „pillanat művészete”, pontosan az által, hogy minden szerepet eljátszik vagy magára húz, a színésznek komplex személyiségnek kell lennie, akinek igazi erkölcsi tartása van.
Tehetségével párosítva ez vonzhatja igazán a közönséget, főként, ha egy
társulatnál sok ilyen színész akad. Talán nem ártana a Művészeti Egyetemen bevezetni egy olyan tantárgyat, amely beavatna az önismeretbe,
alázatra, morális egyensúlyra, és – miért ne? – spiritualitásra is nevelne.
Nemrég a Kolozsvári Színház illetékese reklámozni akarta a színielőadásokat egyik paptársam révén, de ő így válaszolt: – amikor majd minden vasárnap látom önöket a templomban, akkor majd én is buzdítom a
híveimet, hogy menjenek színházba…
Valóban érdekes tény az is, hogy az előadások időpontja általában
keresztezi az istentiszteletek óráját, de ennél a ténynél nem érdemes leragadni, hiszen valójában itt sokkal mélyebbek az összefüggések. A szerencsétlen komédiásokból akkor lesz újra közmegbecsülésnek örvendő
színésztársadalom, ha majd egyszer megálljt tud parancsolni a szórakoztatóipar kísértésének.
Mert az övéké több, szebb, az ő hivatásuk jóval magasztosabb annál,
mint amit ma produkálnak. Az a hivatásuk, hogy amikor szerepeinket
magukra veszik, amikor azokba belebújnak, amikor tükröt tartanak felénk, akkor abból mi is emberséget, a lét varázslatát, a lélekgyógyászok
szavaival élve az „aha”– élményt vigyük magunkkal. Amennyiben a színészek emberként is hivatásuknak élnek, nem kábítja el őket a siker, a
pénz igézete, és ha szakmai alázattal tanítják, nevelik – nemcsak kiszolgálják – a közönséget, akkor valószínű, hogy Thália oltárának végre méltó
szolgáivá válhatnak.
Ilyen alapon a közönség elvárásai évszázadok óta mit sem változtak.
Mi ugyanis nem celebeket, „nyaktól fölfelé” és „deréktól lefelé” szappanopera-színészeket szeretnénk látni a színpadon, hanem olyan, közülünk
való, elhivatott „megszállottakat”, akik könnyet is csalnak a szemünkbe,
meg is nevettetnek, lelkünkbe írván az élet örök értékeit, akiknek szuggesztív játéka nyomán katarzist átélve távozunk Thália templomából.
2010. június 23.
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Amikor betelik a pohár
Lélekbúvárok egyöntetű véleménye, hogy a válság időszaka kedvez
az öngyilkossági hajlandóság kialakulásának. A kilátástalanság érzése,
a munkahely elvesztése, a személyek közötti konfliktusok, a tehetetlen
düh a világgal szemben, frusztrációk és kétségbeesés… egyaránt alkoholizmushoz és személyiségzavarokhoz vezet. Csak néhány ok, amely mégis
sok embertől naponta elveszi annak életkedvét, gyakran pedig egyenesen
a halálba kergeti.
Néhány évtizeddel ezelőtt még a szerelmi bánat, a vagyon elherdálása
„vitte a prímet”. A válság beállta óta azonban olyanok nem akarnak tovább élni, akik addig semmilyen lelki problémával nem küzdöttek – fiatalok vagy nyugdíjasok –, de most egyszerre csak kísérletezni kezdtek az
öngyilkos gondolatokkal. Előbbiekkel párhuzamosan, sajnos gyarapszik
a depressziós, szorongásos betegek száma is, sőt nemegyszer a családtagok
maguk sem veszik komolyan a jeleket, nem figyelnek oda, nem mernek
pszichológushoz menni, nehogy bolondnak tartsák őket a többiek. A
szakemberek szerint változatosak a módszerek is: patkányméreg, akasztás, gyógyszer-túladagolás, érfelvágás, de voltak olyanok is, akik vonat
elé ugrottak. Immár hosszú évek óta, sajnos, országos viszonylatban is
vezetnek a székely megyék.
Úgy tűnik tehát, hogy kóros társadalmi kedvvesztésről van szó. Nemcsak a nyugdíjasok vagy a fiatalok körében, hanem a „húzó” középrétegnél is észrevehető a bizonytalanság, az élni akarás hiánya, vagy éppen a
munkába temetkezés, az élmények – élvezetek – érzéki örömök hajszolása. Vajon mi történt? Valamiféle magyar specialitás, turáni átok csupán?
Búsul a magyar Mohács óta? Vagy többről van szó? Gyökössy Endre,
megboldogult pszichológus-lelkipásztor szerint a pók, amikor veszélyt
érez, a háló oldalszálait mind visszavágja, de a felfelé vezetőt, amin ő lecsüngött, soha nem vágja el. Hiszen azon menekül vissza fészkébe. Csak
az ember olyan ostoba, hogy elvágja a „felfelé” vezető szálat. Épp, amikor
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a legnagyobb szükség lenne rá. Szintén Gyökössy tanácsolta lelkivezetéskor: „mielőtt kiborulsz, borulj le!”
Sokan úgy vagyunk, hogy tiltakozunk az ellen, hogy beismerjük: valamit elrontottunk, segítségre szorulunk. Valósággal félünk az önismerettől, korlátaink elfogadásától. Annak beismerésétől, hogy csak ennyire vagyunk képesek, hogy: „én ilyen vagyok”, „ez nekem nem sikerült”,
„mostanig téves modellek szerint gondolkodtam, viselkedtem”, „beteljesíthetetlen, megvalósíthatatlan álmokat kergettem”.
Miközben fel akarjuk venni a harcot a világgal, környezetünkkel és
panaszkodunk, hogy senki nem ért meg, hogy félreismertek, megundorodunk az élettől, és azt mondjuk, elég! Az is lehet, hogy saját magunkat
hibáztatjuk mindenért, és közben nem találjuk magunkban a megoldás
kulcsát. Jóllehet állandó, ki nem apadó isteni erőforrások birtokosai vagyunk.
Mindenki elfárad egy idő után, mindannyiunkat rendszeresen kimerítenek a gondok, a tennivalók, a sikertelenségek, az elpuskázott lehetőségek, a meg nem oldott feladatok rémei. De azt is érezzük, hogy pl. egy
gyönyörű hétvége, egy frissítő séta, vagy egy egészséges alvás, egy csendes
meditáció vagy egy felemelő zenei élmény után, mintha kicseréltek volna.
A fáradtságtól nem kötelező eljutni a depresszióig. Nem kell megunni
életünket csak azért, mert valami nem sikerült. Az ember sokkal többre hivatott. Lelkünk legmélyén igazi, tiszta források fakadnak. A nagy
vallási központok, a zarándoklatok úti céljai, vagy egy remetelak magánya minden időben lelki forrásokat fakasztottak fel azokban, akik erre
vágytak. Ehhez viszont meg kellene tisztítanunk lelkünk zavaros forrásait, megszabadulni a félelemtől, a túlzott becsvágytól, az állandó teljesítménykényszertől. Leépíteni az elvárásokat és a versengést, és nem ápolni
magunkban negatív indulatokat.
Észrevehetnénk végre emlékeink között a sok szép gyermekkori élményt, vagy később, amikor ingyenes szeretetével árasztott el valaki. Talán eszünkbe sem jutna a panaszkodás, ne adj’ isten az elkeseredés és az
öngyilkos gondolat, ha felértékelnénk életünk szépségét, ha rácsodálkoznánk életünk kincseire, a természet gyönyörű panorámájára, ha tudomásul vennénk ama tényt, hogy mindenkinek több szeretetre van szüksége,
mint amennyit megérdemel. Kimeríthetetlen kincstár állhatna mindenki
rendelkezésére, ha a hiány helyett a Jelenlétet venné észre… Akár a mentalitás is megváltoztatható, ha az ún. prioritások is megváltoznak: kevesebb utazás – több pihenés, kevesebb beszéd – több csend, kevesebb pénz
– több idő, kevesebb zsigeri „fogyasztás” – több belső nyitottság. Akkor
lesz elég időnk az elcsöndesülésre és az imádságra, lelki tartályunkat újra
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feltölthetjük, így egészséges életérzésünk, lelki egyensúlyunk felülkerekedhet a romboló, életellenes hangulatokon. Nem leszünk életuntak,
minden nap lesz, aminek örülni, és akire rámosolyogni. Könnyebben kibékülünk magunkkal, és a bennünk szunnyadó Lélek is működésbe lép.
2010. június 30.
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Szemét–ügy (nök)
Nem olyan rég, a város utcáin járva, megakadt a szemem a köztisztasági vállalat alkalmazottainak – ugye milyen szépen mondtam? – mellényfeliratán: AZ ÖKOLÓGIAI SZOLGÁLAT ÜGYNÖKE. Aztán, egész
nap ezen kuncogtam. Nesze neked, drága barátom! Nem vagy te holmi
utcaseprő! Az rangon aluli megnevezés lenne. Nem vagy te szemetes, aki
takarítja a „falu mocskát” – habár… hajdanán még édesanyámat is ilyen
megtisztelő jelzővel illették… Nem, nem, te hulladék-gazdálkodási szakember vagy, sőt mi több: ügynök! Ahogyan ügynök lett a milicistából,
ahogyan ügynökök a biztonságiak, vagy a kék inges, fekete nyakkendős,
aktatáskás, portékájukat házhoz szállító „kollégáid” is.
Uniós világunkban már nincs takarítónő, portás vagy utcaseprő, hanem logisztikai menedzserasszisztens, kommunikációs projekt-felelős,
stratégiai marketing koordinátor, és ki tudja még milyen nyelvtörővel
felérő, kiváló érzékkel ködösített megnevezés. És miközben a Semmit jól
felöltöztetjük, úrhatnámkodunk és nagyzolunk, aközben eldobáljuk a
szivarcsikket, csomagolópapírt, ott hagyjuk, mint a kutya a dolgát. Hadd
szedje föl az, akit ezért fizetnek. Szemetelünk és pazarolunk, kukába vagy
földre dobjuk a kenyeret, palackot, csomagolópapírt, nejlontasakot, vagy
a tegnap megvásárolt, mára már elavult holmit. A sátán görög neve, a
’diabolosz’ is azt jelenti: szétdobáló…
A hivatásos kukások és kukázók a megmondhatói, mi mindent eldobunk, és szemétnek nyilvánítunk, miközben fölöslegesen gyűjtjük a
kacatokat, mindenből új kell, és gyakorlatilag szemetet termelünk. Alkotásunk, munkánk végtermékei is szemétbe kerülnek, hiszen a modern
ember már nem értéket hoz létre, hanem a gazdaság mohóságát pumpálja. Az üzlet, a kereskedelem, a média, a mű-irodalom és mű-zene szemétgyártó iparrá vedlett. Dolgaink, cuccaink rabszolgáivá lettünk, lassan az
egész világ egy nagy szemétdombbá válik. A kosztermelés közszükséglete,
a piszkosítás elvi tétele azt harsogja, hogy a tisztaság az ellenség szava
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– énekelték évtizedekkel ez előtt az Illés zenekar tagjai. A Psalmus Hungaricus nagy költője, Dsida Jenő, amikor egy hajnalon hazafelé ballagott,
meglátva az utcaseprőt, alázattal, szeretettel és mélységes tisztelettel nézett fel rá, a Mennyei Utcaseprőt látva meg benne, aki „sepri a föld szennyét, és elveszi a világ bűnét”, hogy élhető legyen ez a föld.
Túl a köszöneten és a tiszteleten, ami ezeknek a szemét-ügynököknek
jár, elgondolkodhatnánk azon, nem lenne-e könnyebb nekünk is, ha nem
adnánk nekik annyi munkát. Ha felelősebben gondolkodnánk, éreznénk
és viselkednénk környezetünkkel szemben. Ha nem szennyeznénk naponta lelkünket és fantáziánkat. Ha nem giccsel, másnapra elavuló, „robbantott” szellemi „infóval”, bulvármoslékkal károsítanánk többre hivatott lelkünket.
Hisz amennyiben jobban megbecsüljük mások munkáját, amennyiben
tiszteletben tartjuk a természet törvényeit, amennyiben képesek vagyunk
visszafogni mohóságunkat és kapzsiságunkat, amennyiben unokáinknak
is élhetőbb világot szeretnénk hátrahagyni, – akkor mindenképpen kijózanodnánk hamis illúzióinkból. Mert ez a Föld nem eldobható. Ez a Föld
a mi otthonunk. Maga a Mindenható is otthon szeretné érezni magát
benne. Ő nem teremtett selejtet. Senkit sem hajít a kukába, az Ő szíveországa tágas. Mindannyian értékesek vagyunk számára. Még a szemét
-ügynökök is.
2010. július 10.
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Kié az erdő?
Kitiltanák az erdőből a hegyimentőket a palotailvai erdészek, adta hírül nemrég az egyik napilap. Az erdők őrei azzal érveltek, hogy csak különleges engedély birtokában szabad közlekedni az erdőben, az erdészeti
törvény szerint. Nos, a helyzet pikantériájához az is hozzátartozik, hogy
több szem többet lát. Az erdőben gyakorlatozó és szolgálatot teljesítő hegyimentők sokszor nem szívesen látott tanúi a törvénytelen tarvágásoknak és falopásoknak, és ezért zavarólag hat „egyesekre” az ő jelenlétük…
Micsoda kifordított logika. Az állam, ahelyett, hogy az erdőt visszaszolgáltatná a tulajdonosoknak, ahelyett, hogy védené, saját, sérthetetlen
birtokának tekinti, és lassan már az ózondús levegőt is megfizettetné az
egyszerű halandóval. Az állam fél saját tagjaitól, agyára ment a birtoklási
ösztön. A fa pénzt jelent, a pénz meg hatalom. S különben is, még a törvény is védi.
De hát az erdő nem köztulajdon? A nemzet, az ország, a közösség tulajdona? Tudomásom szerint a nép, az állam belőlünk áll, és az erdőt nem
a hatóság ültette, hanem Isten! És nekünk adta, hogy életünk legyen:
levegő, fa, víz, állat, árnyék… Az erdészek nem a közösséget szolgálják?
A társadalmi szerződés alapja a törvényalkotáskor nem a megfélemlítés, a
hatalommal való visszaélés volt, hanem a bizalom. Tartsd meg a törvényt,
hogy mindenkinek jó legyen. Az erdészeti törvényt pedig nem az erdészek hatalmának növeléséért hozták, hanem azért, hogy a közösségben
tudatosuljon: felelősek vagyunk erdeinkért. Az erdő az egész közösségé,
nem az erdész magánbirtoka. Őt a közösség bízza meg. Ő nem tilthat ki
senkit. Ha meg bűncselekmény történik, a vétkest büntessék meg. De ne
üljenek fordítva a lovon. Ne tévesszék magukat össze az Erdők Urával.
Hiszen mostanság úgy tűnik, a törvény tüstént bünteti azt is, aki engedély nélkül madárdalt hallgat az erdőn… pedig… talán, előbb büntetné
meg a medvét málnalopás közben…
Az erdészek óvni akarják a környezetet. A rablóktól még hagyján, de
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tőlünk? Akkor viszont minden rőzsegyűjtő, barangoló, turista, hegymászó, hegyimentő, négykerekű motoros mellé rendelni kellene egy erdészt,
hogy mondja meg mit szabad. Ezelőtt, apáink idejében, egy erdőpásztor
még tiszteletben tartotta a természet törvényeit, miközben ő is megélt,
mert a fáma szerint minden fán ott csüngött vagy egy házikenyér, vagy
egy pár bakancs, vagy egy liter pálinka. Ha nem jól viselkedett, beletörött bicskája a fába, s elzavarták az emberek. Népdalaink nagy része is a
természet szépségéről szólt, de a „jelek” szerint bizonyára el kell törölnünk
pár száz népdalt, mert nincs, ahol, s amiről énekelni.
De akkor tiltsuk ki – hatalmi szóval – a remetéket, az erdővágókat, a
menedékházak üzemeltetőit, sőt még a hétvégi vityillók gazdáit is. Aztán
meg, hogy ne legyen birtokháborítás, az erdészek költözzenek be az erdő
közepébe, és kerítsék be azt. Így biztosíthatnák az erdő nyugalmát, s a
sajátjukét is…
Lassan az állami erdészet annyira az erdő felől kezd állni, hogy nem
látja a fától az erdőt, és hazulról visz oda tűzgyújtót, ha flekkenezi akar.
Jelen esetben a tények nem eltakarják, hanem kitakarják a valóságot,
hogy az legyen egyértelműbb, lássa mindenki. És legvégül… a lecsupaszított hegyekről alázúduló áradat aztán magával fogja sodorni a kacsalábon
forgó erdészházakat is.
Mert az Erdők Ura nem hagy gúnyt űzni magából.
2010. július 14.
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Az idő pénz
Nincs időm, szoktuk elhárítani a felkérést, a meghívást, mert rohanunk. Bokros teendőink mókuskereke egyre szédületesebb gyorsasággal
forog. Mint a kutya, amely kínjában éppen körbe-körbe fut, és a saját
farkát harapdálja. El a munkahelyig, aztán bevásárlás, ügyintézés. Csatolt tevékenységek láncolata szinte minden nap, az élet egyre őrültebb
tempót diktál. Egy kalap alatt több feladat vár megoldásra, hiszen az idő
pénz. Miközben megállnánk egy szuszra, mert szembetalálkoztunk régi
ismerősünkkel, futó pillantás, egy odavetett ’hogy vagy?’, s máris nézzük
az időt, zörgetjük a kulcscsomót, és rohanunk tovább, mert még egész sor
feladat húzza a nyakunk. A börtönös vicc szerint két rab is azzal bíztatta
egymást: „üljünk le egy cseppet, szusszanjunk meg, hát nem vagyunk
elítélve”…
Az autóba beülve máris csöng a mobil, idegesen lesünk az óránkra,
nem késtük le a következő találkát? Otthon aztán kimerülve rogyunk le
a székre, már tele a fejünk, a szívünk. A gyerek, ha a matekkal nyaggat,
csak zavar, a tévét is inkább stresszoldásként bámuljuk, így könnyebben
ágyba lehet zuhanni. Hétvégén kerti munka, barkácsolás, elmaradt tennivalók bepótlása, no meg aztán ki is kell menni az öregekhez, falura.
A templom, a pihenés pedig már végképp nem fér belé. Vasárnap estére
éppen csak hazarohan a család, hogy aztán hétfőn újra elölről kezdődjék
a taposómalom.
Nincs időnk élni. Drága pénzeken vásárolt autóink hamar elrepítenek
a kívánt távolságokba, de ez nem nyugtat meg. Még gyorsabban, még
gyorsabban, hangoztatjuk. A tegnapot lekéstük, a holnap pedig egyáltalán nem biztos. MOST kell mindent megkaparintani. Az információrobbanás óta mintha zsúfoltabbak lennének napjaink, szorít a határidő, úgy
érezzük minden kicsúszott a kezünkből. Az apróságok is mind fontosak
lesznek, fel sem tűnik, hogy ÉPPEN mi maradunk ki belőle…
Közben jócskán ritkulnak a baráti együttlétek, nem marad időnk kul-
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túrára, ünnepre, családunkra, önmagunkra. Mert nincs időnk. Pedig ma
is 24 órából áll a nap. Arra kell legyen időnk, amire szakítunk!
Mi melyik időben élünk? Melyik idő lényeges? A mérhető kronosz,
vagy az adott, éppen esedékes pillanat ajándéka, a kegyelmi idő, a kairosz?
Perc-emberke módjára lehet élvezni az életet, jobban mondva habzsolni
a javakat, de az időt úgysem kaparinthatjuk meg. Még inkább kicsúszik
a kezünkből. Sosem lesz időnk semmire, hacsak nem szakítunk. Istennel
tölteni az időt, vagyis, hívő ember módjára élni, 24 órás elfoglaltság, tartja az idén 75 éves Dalai Láma. Amúgy pedig az minősít minket, hogy
mire is fordítjuk leginkább pénzünket, szívünket és időnket. P. Szőcs
László jezsuita szerzetes szokta mondani: – „nekem nincs időm sietni”.
Akkor hová is rohanunk? Mi értelme van ennek a tömeghisztériának?
Tán kimaradunk a versengésből? Lemaradunk a legújabb mosóporreklám
ősbemutatójáról?
A nagy sietségben nem hagyjuk, hogy megérintsen az élet, nem vesszük
észre a bennünk szunnyadó isteni jelzéseket, nem vesszük észre a másik
ember jajkiáltását. Valójában, akkor sem figyelünk, mit mondunk, amikor a barátunk hogyléte felől érdeklődünk. Tényleg érdekel, hogy van?
Akkor ’gyere, üljünk le, s beszéljük meg’… Azzal, hogy rohanunk, nem
lesz több időnk, legfeljebb még idegesebbek és hajszoltabbak leszünk. Aztán járhatjuk az orvosokat.
Másrészt tényleg túl kevés az időnk ahhoz, hogy mindent kipróbáljunk,
hogy erőinket szétforgácsoljuk mindenre, ami nem fontos, csak kíváncsiságunkat legyezgetjük ezzel. Nem érdemes ábrándozni, mi lett volna, ha,
vagy milyen lenne, ha... Amikor „mulatjuk” az időt, azt is inkább a saját
kárunkra tesszük. Pénzügyi hasonlattal élve életünk egy olyan bank, ahol
minden reggel 86.400 másodperccel gazdagabbak leszünk. Ez az idő. De
nem marad belőle másnapra, akármennyit is felhasználtunk céljaink elérésére, ez a számla minden este lenullázódik… Életünket akkor inkább
MOST éljük, a jelen pillanatban. Isten kegyelme is a jelenben hasítja át a
mérhető időt. Ő örök jelen. Benne nincs múlt, vagy jövő. Életünk is már
egy megkezdett örökkévalóság, ha „időt szakítanunk” Rá. Azt gondolom:
megéri, hogy megálljon az idő. Hogy áttörjön rajta az Örökkévalóság. S
akkor egyszerre csak el tudjuk engedni a tegnapot, nem félünk a jövőtől,
és felszabadultan átélhetjük a jelent. A tegnap történelem, a holnap rejtelem, a ma ajándék.
2010. július 26.
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Pihenjetek egy kicsit
Ezt maga Jézus mondja az apostoloknak Márk evangélistánál, és hozzáteszi: „mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre
sem maradt idejük”. (Mk 6, 30-34)
Mintha nekünk mondaná. Egész évben tervezgetjük a nyári pihenést,
útközben kapjuk be a tízórait, vagy egy gyorsbüfében verjük el étvágyunkat valami beazonosíthatatlan ízű szendviccsel. Vasárnapot, ünnepnapot,
hétvégét feláldozva is túlórázunk és fusizunk, hogy valahogy kigyűljön
a pénz a hosszú és fáradságos utazással járó szabadságra. Mikor sikerült
elindulni, akkor meg egyfolytában azon vitatkozunk ’mit, hova pakoltál?’, ’mért felejtetted otthon a neszesszert?’, ’a gázat kikapcsoltad-e?’, ’a
mobiltöltő otthon maradt’…
Aztán pedig fáradtabban érkezünk haza, mint ahogyan elindultunk.
Vajon tudunk-e pihenni? Mi is kell a JÓ pihenéshez? El kell menni
hazulról, hogy magunknál legyünk? Munka után édes a pihenés – tartja a mondás. Az ideg- és lélekpróbáló hétköznapok után szükség van a
szervezet felfrissülésére, kell a kikapcsolódás, hogy ellazulhassunk, hogy
testünk-lelkünk feltöltődjék, megszabaduljunk a gondoktól, elvárásoktól,
határidőktől, és csak magunk legyünk, szeretteink körében. Isten sem
hajcsár. Az idő ritmusát az ünnepekkel állítja be, hogy a munka és pihenés
egyensúlya széppé, élhetővé tegye az életet. A hétköznapok fáradságához,
alkotó munkájához hetedik napként a pihenés napját rendeli, amikor az
egész teremtés megnyugszik Teremtője csodálatában. Ezért az Úr Napja
a vasárnap, és nem holmi hétvége… Kiakasztja az idő kerekét, hogy az
időn túli valóságra fordítsa figyelmünket, hogy a halandó ráeszméljen:
élni csodálatos! És csodálatos a világ is, amelyben élünk.
Pihenéskor, ez a gyermeki tátott száj, ez a rácsodálkozó, önfeledt öröm
tölti be az embert. Ekkor tapasztalja meg, milyen jó, hogy vagyok, mennyi csoda vesz körül, mennyi mindenért nem kell pénz, hiszen ajándékba
kaptam. Pihenéskor belefeledkezünk az élet titkának csodálatába. Ami-
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kor mélyet lélegezve beszívjuk a friss hegyi levegőt, amikor a víz hullámai
elringatnak, amikor a madárdalok harmóniája, a virágillatok kavalkádja
tetőtől talpig átjár, akkor kisöpörjük magunkból a felhalmozódott stresszt, elengedjük a görcsös ragaszkodásokat, és kellő távolságba kerülünk
elvégzendő feladatainktól. Amikor „csak úgy”, önfeledten füttyentünk,
rikkantunk vagy énekelünk a természet ölelésében, és élvezni tudjuk a
pillanat varázsát, ahogyan egy lepke vagy egy katicabogár ujjunk begyére
telepszik.
Amikor pihenünk, ne nézzük az órát, kapcsoljuk ki az elektromos ketyeréket, még a telefont is. Ne engedjük, hogy az idő határozzon meg
minket. Legyünk mindentől szabadok, még az időtől is. A történet szerint egy rámenős és nyugtalan üzletembernek mondta egyszer válaszképpen egy indián: „Nektek órátok van, nekünk időnk van.” Hallgassunk
szép zenét, de még többet legyünk csöndben, és hallgassunk bele a csönd
zenéjébe.
Engedjük, hogy Isten teremtő fuvallata, Lelke is belénk áramoljon.
Ugyanakkor lélegezzük ki magunkból a rosszat. Akár a Jézus-ima ki- és
belégzésével engedjük el a zaklatottságot és az unalmat. Éljük a jelen pillanat ajándékát. Élvezzük az életet. Akkor nem fog zavarni sem az eső,
sem a villámlás, sem a rekkenő hőség, sem a porkavaró szél. Pihenni lehet
felüdítő kerti vagy mezei munka közben, egy fa árnyékában, de ugyanúgy
egy templom csendjében vagy egy folyóparti séta közben is.
A pihenés feltölt életenergiával, reményt és lendületet ad, új gondolatokat, ösztönzést szül életünk következő időszakára. Tehermentesít, és nem
engedi, hogy leragadjunk napi gondjainknál. Ahogy a szünet a kottának,
a pihenés is értelmet ad a munka ritmusának, nem engedi, hogy rabjai
legyünk, és hálával tölt el az iránt, aki – Anselm Grün OSB szavaival élve
– „túl van minden időn, és aki minden pillanatot ajándékba ad”.
2010. július 28.
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Tanulj fiam!
Lecsengőben már az érettségi-botránysorozat, több ezer diák bukott
el az elmúlt húsz esztendő talán leggyengébb vizsgaidőszakában. Olyan
szakközépiskola is akadt, ahol minden végzős elvérzett. Vizsgálat indult
iskolaigazgatók ellen, kenőpénzektől volt hangos a média, úgy tűnik,
mintha a tanügy sorsa Mohács utáni állapotokat tükrözne, – hogy történelmi képpel éljünk. A leszerepelt diákok hiába abrakoltak a hegy alatt,
az utolsó száz méteren már nem vehették fel a versenyt a napról-napra
„újuló” tanügyi rendszerrel, a pedagógusok béreik csorbítását fájlalják, a
szülők is most kapnak észhez, hogy nem ezt remélték…
Persze, lehet szidni egymást, okkal vagy alaptalanul, dobálhatjuk át a
kerítésen, ami nálunk bűzlik, de az ügy ezzel nincs elintézve. A jelenség
marad. És itt messze nem az elmúlt négy évről van szó csupán. Nem
pusztán annyi a baj, hogy a diák nem nagyon tanul, mert rossz a rendszer,
mert sok a sztrájk, hiszen ha tanulna, nem lenne ideje bulizni és netezni.
Még akkor sem jutunk közelebb az igazsághoz, ha rájövünk: diplomás
munkanélküliekkel, érettségiző analfabétákkal, közgazdászokkal és menedzserekkel nemcsak a padlás van teli, hanem Marost is lehetne rekeszteni velük. Kivételek nyilván mindenütt akadnak. Vagy talán maguk a
bukottak a kivételek?…
De menjünk csak beljebb, a sűrűjébe… Tanügyi rendszerünk egésze
olyan amilyen, társadalmi berendezkedésünk, közgondolkodásunk arról
szól, hogy tanulni nem önmagáért kell, hanem azért, hogy lehessen megélni belőle. Az a tanulás, az a tudásfelhalmozás, amely nem kifizetődő,
haszontalan és meddő. Tehát fölösleges. Az ókorban még a bölcsesség volt
az élet célja. Ez után hajtotta az embert a tudásszomj, hogy az anyagot
felemelje a szellem világába. Megtermékenyítse, beoltsa, nemes emberfőket neveljen. Minél több bölcse van a hazának, annál értékesebb a nemzet. Már édesapámék is azzal bocsátottak útjukra, hogy: tanulj fiam, ne
kelljen túrnod a földet! Mert okos emberként is dolgozhatsz a földdel, de
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parasztként nem fogod sokra vinni, és a családodat sem tudod felemelni. Ezért aztán éjt nappá téve megtettek mindent, hogy gyermeküknek
könnyebb legyen, miközben az nem urasodott el, csak azért, mert városra
került, nem restelli a munkát és a természet szeretetét. Olyan tanítókra,
tanárokra, nevelőkre emlékezhetek vissza szívesen, akikre ma is felnézek,
és áldom az emléküket, mert tartást, tudást, bölcsességet, életszeretetet
kaptam tőlük.
A mai diáknak azonban nehezére esik a tanulás. Minden fontosabb
lett: a világháló, a maroktelefon, a szórakozás, a legújabb ’cucc vagy szerkó’, mindent pénzben mér, mert a menőkhöz hasonlítja magát. Nem szeret tanulni, mert fárasztó. Könnyebb a neten összeszedni, vagy sms-ben
megkaparintani. Nem azért tanul, mert szüksége van rá, hanem azért,
mert vizsgázni kell belőle. Nem az életre készül, hanem egy jó állást akar
megcsípni. Olyan szakmát, amelyben sok pénzt kereshet minimális munkával. És azt is nyakkendősen, vagy cégautóval a feneke alatt. Ezt látja
a felnőttektől. S ha itthon ez nem jön össze, mehet külföldre, szabad a
pálya.
Mi felnőttek – szülők, pedagógusok, politikusok és felelősen gondolkodók – valamit rettenetesen elrontottunk. Ennek a hétköznapokban tapasztalható általános erkölcsi züllésnek gyermekeink is áldozatul estek.
Már nem tartható a klasszikus vád „hülye szülők, hülye gyermekétől
szenved az okos pedagógus…”
Az intézményesen szabados és modern népbutítás nem szolgálhatja a
kiművelt emberfők kialakulását. Más szinten maga a „konzumidióta” fogyasztói szemlélet is az állandó képzést, a sokféle tanfolyamot és mesteri
címet tartja üdvözítőnek, hogy egyik munkahely megszűnte után könnyű
legyen váltani, „átnyergelni” az épp megélhetési forrássá alacsonyított
munkakörhöz, hivatáshoz. Csak az az egy kérdés maradt csupán: ki nevel
kit? És egyáltalán nevelünk-e? VAJON a jól végzett munka örömére, a sikeresen leküzdött akadályok után érzett felszabadító elégtételre, a munka
– alkotás – teremtés embert próbáló csodáira nevelünk-e? Tanulva tanulunk – holtig. Nemcsak a jó pap, és nemcsak az iskolában. Az élet iskoláját kell kijárnia mindenkinek. Egymás példáján felbuzdulva, tanulva,
akár egymás hibájából is.
2010. augusztus 11.
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Intelem a hazafiságra
„Mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is, Isten akaratából országunkat igazgatván… törvényhozó elmélkedéssel meghatároztuk népünk számára, miképpen éljen tisztességes és békés életet…”– áll
az Intelmekben, amelyet Szent István királyunk fiához, Imre herceghez
címzett szent hagyatékában. Benne van politikai programja, az európai
beilleszkedésre és keresztény társadalmi életformára való váltás szándéka.
Benne van a nemzeti elv éppúgy, mint a nemzetekfelettiség, a nemzeti
hagyományok megőrzése és a politikai önállóság.
A II. Szilveszter pápától kapott apostoli királyavató Szent Korona pedig erősítette függetlenségét a Német-római Birodalommal és Csehországgal szemben. Ugyanakkor a legendaíró valós történeti hagyományt
rögzített, miszerint országa felajánlása a Szűzanyának egy sajátosan magyar államelméletnek – a Regnum Marianumnak – alapját vetette meg.
E mögött az a mélységes meggyőződés és hivatástudat állt, hogy a király
Isten felkentje, hogy népe földi és örök jólétét szolgálhassa, elősegíthesse.
Szent István rájött, hogy királyságát Krisztus királysága megnemesíti,
sőt a Megváltó ad igazi támpontot ehhez a szolgálathoz. Nem féltette
népe ősi történelmét és kultúráját a kereszténységtől, nem krisztustalanított ősmagyar hitet akart konzerválni, hanem ellenkezőleg, megérezte,
hogy Krisztus felemel minden nemzetet – a magyart is –, anélkül, hogy
bármelyikük elveszítené saját értékét. A kereszténység inkább erőssé, teljessé teszi a népeket és örök célt ad nekik. Ezt történelmünk mindvégig
igazolta. Szent István is Krisztusban találta meg a „hiteles nemzeti felemelkedés forrását”. (Székely János püspök) Ezért építette népe jövőjét
erre a sziklára.
Ma már alig van Európában király, nemhogy keresztény király. A
demokratikus berendezkedésű köztársaságokban a hatalom jól elkülöníthető ágai garantálják a törékeny egyensúlyt, hogy a nép képviselete,
az állampolgári jogok ne szenvedjenek csorbát, és az állam is betölthesse
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meghatározott szerepét. A parlamentáris rendszerekben a pártokba tömörült választók lipinkáznak egymással a hatalomért, és maga a politika
kifejezés is erre az értelemre szűkült le. Ha valaki tenni akar a népéért,
hazájáért, föltétlen valamilyen párt színeiben kell ügyeskednie az országgyűlésben, hogy egy gondolat, egy javaslat, egy ötlet, egy újító, a köz javát
célzó megoldás, egy közös érdek törvényerőre jusson.
Akkor mit tehetünk, ha jó hazafiak akarunk lenni? Négyévenként szavazzunk, aztán kuss? Ne szóljunk bele a hozzáértők dolgába? Hisz állítólag a politika is szakma, mint az asztalosság vagy a cipészet… Menjünk
utcára, gyűjtsünk aláírást, ha valamivel vagy valakivel nem vagyunk elégedettek? Alapítsunk szélsőjobb, balközép, nemzeti, liberális vagy a többségnek mindenáron megfelelni akaró pártot? Vetítsük ki elvárásainkat
olyanokba, akik hallani sem akarnak arról, hogy élünkre álljanak? Nem
kell király, mégis kell király?
A legfontosabb majdnem kimaradt. Szent István királyunk népe karizmatikus vezetője volt, aki az eget is összekötötte a földdel. Karizmájának
titka, éppen ez az égi összeköttetés volt. A spirituális kapocs a karizmák
ajándékozójával, a Mindenható Istennel, akit Jézus Krisztusban István
felismert. Vajon hány szentéletű politikusunk van? Mert, ha azok lennének, nem akarnák leváltani a népet… Vajon Szent István népe, együtt
és személyenként is ugyanazt a jövőt akarja, mint amit a szent király fiának felvázolt az Intelmekben? Vajon az evangélium alaptörvényétől elszabadult hazafiság, a másokra ellenfélként, sőt legyőzendő ellenségként
tekintő, nemzetieskedő, erőfitogtató magyarkodás mennyire tükrözi Isten
akaratát?
Csak mi akarjuk, hogy mindenáron fenn- és megmaradjunk, vagy ezt
Isten, szívünkbe írt törvényeinek megtartásával képzeljük el? Mert, ha
hitben, erkölcsben, életfelfogásban nem újul meg Erdély és Magyarország
népe, akkor lehetnek választások, lehet önrendelkezés, lehet jobbik vagy
rosszabbik gárda az oldalunkon, Szent Királyunknak nem lesz, akikért
„mennyei érdekérvényesítő képességét” latba vetnie, magyarán közbenjárnia. Augusztus 20-a, minden magyarok ünnepe, a kenyér-áldás ünnepe
ugyanis ezt jelzi. Van nekünk égi párfogónk. A Magyarok Nagyasszonya
és Szent István ma is nyomon követi a székelyek ébredését, élni és tenni
akarását. Az anyanemzet feltámadása a sok csendes imának is köszönhető… A szent magyarok égi családja drukkol értünk, és kijárja számunkra
az égi áldást. Ehhez viszont mi is kellünk.
Akár oly módon, hogy kitöröljük szívünkből a gyűlöletet, megszüntetjük lelkünkben az ellenségképet, nem hamis hazafisággal, és türelmetlen
csörtetéssel hergelünk másokat magunk ellen, hanem tudással és a sze-
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retet intelligenciájával söpörjük félre a gáncsoskodást és a rosszindulatot.
Megélve a hitet és otthonnak tekintve egyházunkat, ahová nagy családként tartozunk, megbecsülve őseink hitét, hagyományát, földjét, szabadságszeretetét és áldozatos munkáját, szentnek tartva mindazt, ami Szent
Istvánnak is szent volt: család-haza-egyház. Amikor – vezetőinkkel az élen
– hallgatunk jól működő lelkiismeretünkre, és az evangéliumhoz szabjuk tetteinket, nem pedig a Bibliát vagy az egyházat akarjuk szennyezett,
önző énünkhöz idomítani… Amikor a bizalom erős szálaival fogódzunk
egymásba, a másikban fellelhető jóakaratra alapozva: nos, akkor ’Mária
országa’, a magyar haza nemcsak a magasban valósulhat meg…
2010. augusztus 19
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A „negyedik hatalom”
felelőssége
Médiabotránytól volt hangos minap az erdélyi magyar közélet, miután egy gyergyószentmiklósi helyi tévé vágatlanul leközölte az aznapi
sajtótájékoztató után az újságírók és a polgármester közti kötetlen beszélgetést. Az újságíró kollégák felháborítónak és etikátlannak tartják az
ilyen jellegű kiszivárogtatást, a nép örül az ingyencirkusznak.
Friss hír az is, hogy az Országos Statisztikai Hivatal szerint egy év alatt
mintegy 6 ezer újságíró került lapátra. Sok ember véleménye megoszlik
abban is, van-e egység az újságírók között – ami a sajtóetikát illeti – és,
hogy meddig mehet el a média munkatársa a hatalom embereivel való
bratyizásban… Ezen túlmenően persze az ügy olyan kérdéseket is felvet,
mint pl. egy médiaszakember elsősorban kinek tartozik felelősséggel? A
lelkiismerete hogy van beállítva? Van biztos mércéje, mely szerint mérlegel, mielőtt leír vagy állít bármit? Mi a célja egy írással, tudósítással: a heti
penzum, a munkaadó érdeke, a közvetlen haszon, a hiúság, a nézettség
és ismertség, vagy valóban az igazságot keresi, és annak alázatos szolgája
tud-e maradni?
Szokás különbséget tenni jobboldali és baloldali ideológia, közszolgálati és privát tőkéjű média között. A kereskedelmi média általában
csak a profitot hajszolja, nincs más célja, csak a haszonszerzés. Annak a
médiamunkatársnak, aki ott dolgozik, egy-egy cikk megírása vagy egy
tudósítás pusztán megélhetési forma. Szemben a közszolgálatisággal, ott
ugyanis a média hivatása maga a szolgálat. Az utóbbi időben úgy tűnik, a
közszolgálati média befolyásoló képessége meggyengült, keresi önmagát,
és a kormányváltásokat követően az új hatalmasok szeretnék kisajátítani.
Eközben a bulvármédia módszereivel tematizálja a közbeszédet, irányítja
a közízlést, szórakoztat és befolyásolja az emberek gondolkodását. A baloldaliság és a szabadság jeligéjével az államra hárítja az aktuális társadalmi kérdések intézését. A magántőkéből élő média számára a piaci verseny,
az ún. véleményszabadság a mérvadó, miközben burkolt elfogultsággal
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támogatja a tulajdonosi kör érdekeit. Neki ez jó buli, hatalmas üzlet.
Miközben elősegíti a szórakozást és fogyasztást, nézőket toboroz. Ha jól
szórakozunk, jól érezzük magunkat, szívesebben fogyasztunk mindent,
amit lenyomnak a torkunkon. Csak az hír, az valóság, ami az újságba és
a képernyőre kerül. A kereskedelmi média szórakoztatását fogyasztjuk,
ő meg pénzünket kicsalva növeli saját bevételeit. Fogyasztás közben észrevétlenül átgyúrja ízlésünket, befolyásolja értékrendszerünket, és követendő példaként állítja be, hiteti el velünk, hogy csak az jó, amit ő kínál.
Élvezzük a botrányt, sőt mindennap új kell belőle.
Mert mindent szabad. Ma minden eladó. Mindenből fogyasztási cikket lehet kreálni: „fogyasztjuk“ a krimit, a szenzációs leleplezéseket, a
sztárok viselt dolgait. De mindent kisminkelve, átalakítva, tetszetős külsővel, hangzatos címekkel tálalva, hamis megközelítésekkel, elhallgatott
vagy éppen csak kimondott féligazságokkal „fűszerezve”.
Lehet-e hű az újságíró az igazsághoz – pártállástól, ideológiától függetlenül? Ehhez persze tudnia kellene, mi az igazság. Nem úgy, mint Pilátus.
Igaz, a balodali istentagadásban nehezebb örök viszonyítási alapot találni,
legfeljebb a társadalmi közmegegyezést, a törvényeket, az illemszabályokat. De, ha jobboldali keresztény konzervatív, vagy mérsékelten radikális
oldalról közelíti meg, akkor bizony az igazság, a nagybetűs IGAZSÁG
kötelezi a média munkatársát. Értékelvű újságírásnak is nevezhető az ő
munkája, mert hivatását gyakorolva nem a cégnek, a nagytőkének, és
nem is a hatalomnak akar megfelelni, hanem a lelkiismeretében megszólaló isteni hangnak. Amikor az tiszta, és biztos. Akármennyire szabad
véleménynyilvánításról, a tájékoztatás jogáról van is szó, egy újságíró nem
lehet „értéksemleges”. Semleges politikai, világnézeti lap nincs – ahogy
Svájcban sem érdemes szocializmust csinálni. De ha egy jó újságíró tisztában van önmagával, van íráskészsége és affinitása, szakmai alázata, akkor
képes saját magát kívülről is látni. Bele tud érezni mások életébe. Képes
a többsíkú gondolkodásra, tudja, hogy „lehet így is”, nem a „széna vagy
szalma” a lényeg, hanem az a lelkület, amellyel egy problémát megközelít.
Ezért képes az arányosságra, és képes elkötelezni magát bizonyos értékek
mellett, miközben szakszerűen tájékoztat.
Egy erdélyi magyar újságíró is bátran vállalhatja hitét és magyarságát, talán épp oly módon, hogy közvetíti Isten objektív rendjét. Lehet
az örömhír apostola – bigottság és felekezeti elfogultság nélkül. Képes
felismerni, nemcsak a részeket, a részleteket, hanem az egészben felsejlő
Jelenlétet, és ezt láttatni is tudja. Ki kell mondani: a jó magyar, jó keresztény újságírónak ma prófétai küldetése van. Éspedig: örömmel és a szó
erejével közvetíteni a szépség, a jóság, az élet szentségének értékeit. Nem
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csupán az árnyékot, hanem a fényt is. Nem csak a negatív szenzációt, a
politikusok vagy egyszerű emberek bűneit, tragédiáit, hanem a léptennyomon fellelhető igazat és jót. Az időálló értéket. Ami előre visz, ami
lelki békét és örömet ad.
Az értékelvű média munkatársa nem bérfirkász és nem lesifotós.
Inkább a nemzet olyan nyitott lelkű, jószándékú napszámosa, aki krisztusi
válaszokat keres az élet kihívásaira. Az értékrendjét nyíltan vállaló
újságírónak sokkal nagyobb a társadalmi megbecsültsége, mint annak,
aki állandóan a profitért, vagy munkáltatója érdekeiért hajt. Ahhoz, hogy
kiálljon az értékek mellett, nincs szüksége arra, hogy lefizessék. Nem
kell attól tartania, hogy elveszíti munkahelyét, vagy kapcsolatait. Mert
az élet, a jó, a szeretet mindenképp utat tör magának. Milyen más lenne
világunk, ha az újságírók ezt a – kétségkívül kezükben levő – (negyedik)
hatalmat: a (köz)jó szolgálatába állítanák!
2010. augusztus 8.
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Emberarcú piacgazdaság,
istenarcú világ
A szomszédos közértben, ahová vásárolni járok, minden hónapban
új eladónőket találok a pult mögött. Egy másik, közeli ABC ablakában,
egész évben ott virít az „Eladót alkalmazunk!” felhívás. Ismerek olyan
pincért is, aki ugyanabban az évben, 8 vendéglőben dolgozott, egyik helyen sem munkakönyvvel, mert vagy hiányt bizonyítottak rá, vagy a többiek kiutálták, vagy nem adott a főnök annyit, amennyiben megegyeztek,
vagy nem volt tisztában a jogaival és átverték. Volt olyan munkavállaló is,
aki évekkel az alkalmazása után döbbent rá, hogy munkaadója semmiféle társadalombiztosítást és adót sem fizetett utána. De szinte mindegyikünk mondhatna példát személyes tapasztalataiból a körbetartozásokra,
a munkatörvény kiskapuira, a korrupció és kenőpénzek ördögi körére,
a frissen végzett zöldfülűek rabszolgamunkájára, kényszerű cégbezárásokra, biztosítási csalásokra, az uzsorakamat vámszedőire és a bürokrácia
útvesztőire.
Ugyanakkor meglepő pozitív példákat is látunk, olvasunk, szűkebb
vagy tágabb környezetünkből: néhány amerikai milliárdos lemondott
vagyona nagy részéről, az orosz tudós visszautasította a találmánnyal
járó több millió dollárt és hasonlókat… Feltűnés és reklám nélkül élnek közöttünk olyan, a közösség által megbecsült üzletemberek, vállalkozók, akik megfizetik az adót és alkalmazottaikat, tisztességes vagyonukból mindig jut a rászorulóknak, sőt vissza is forgatják nyereségüket
a fejlesztésre. Olyan vállalkozóról is tudok, akinek minden évben közel
száz ember vágja a füvet kaszálókalákában, hajnali öttől, egész áldott nap,
minden ellenszolgáltatás nélkül, mert nem kizsigereli munkásait, hanem
nagylelkű velük szemben. Egyszerűen jó ember: hallgat a szívére, s bízik
a Jóistenben.
Mindenkit érintett a válság, de mindenkit másképp. A ’magánállamok’ bankárai megszeppentek, a kormányok hitelt vettek fel, a környe-
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zetvédők hangosabban kezdték hallatni hangjukat. Azt viszont mindenki
megtapasztalta, hogy a pénz, a mammon, a kapzsiság és a korlátlan mohóság nem boldogít. Még annak idején, Bibó István is elismerte, hogy
– bár végső kicsengésében sok antiklerikális elem közepette jött létre, és
a kálvini hitújítás is rásegített – „a piacgazdaságon alapuló kapitalizmus a
kereszténység erőszakmentességet hirdető erkölcsi programjának talán az
egyetlen sikeres rendszere, és humánus teljesítménye”. Persze lehet szidni, lehet arról beszélni, hogy a fogyasztói társadalom a pénzt imádja, a
kapitalizmus, a piac kegyetlen és emberellenes. Egy jámbor hívő azt is
mondhatná: ez fából vaskarika, mert ha üzletedbe bejön a vevő, jó keresztényként azt kellene mondanod neki, „Menjen át, kérem a másik boltba,
mert ott olcsóbb és jobb minőségű az áru!” Ha ezt tennéd, felkopna az
állad, hát inkább „kiszolgálod”, gyakorlatilag: átvered. Ha nem vernéd át,
nem lenne kapitalizmus…
Magyarországon immár évtizedek óta megalakult az ÉRME (Érték
Megőrzők Üzleti Hálózata) Klub, amely keresztény üzletemberekből áll
és a jézusi tanítás alapján fognak össze. Rendszeresen találkoznak, kicserélik tapasztalataikat és örülnek egymás sikerének. Találkozóikra nem
visznek maroktelefont, van idejük egymással beszélni, Szentírást olvasni,
imádkozni. Megosztják ötleteiket és ilyen, evangéliumi szellemű befektetésekben vállalnak úttörő szerepet. Nem feledkezve meg a felebaráti
szeretet akár pénzigényes szükséghelyzeteiről sem. Hol a kincsed, ott a
szíved – vallják Jézus Urunkkal.
Olaszországban, Loppianoban már a 80-as évektől működik a
Focoláre-mozgalom mintagazdasága, amely mostanra nemzetközivé
nőtte ki magát, szintén az evangélium lelkiségét oltva az üzleti szférába.
2009 őszén pedig, Budapesten megalakult a II. János Pál Gazdasági
Intézet, amely szerint a jól működő kapitalizmus alapjául a keresztény
szolidaritást, az emberbe vetett hitet és a kölcsönös szeretetet kell megtenni.
Az ember nem árucikk, a három p (pénz-piac-profit) bűvköréből igenis
ki lehet jutni.
Létezik-e emberarcú kapitalizmus? Igen, ha az eszközt nem tekintjük
célnak. Ha munkaadóként, az üzletben, vagy a versenyszférában az embert nézzük, aki ugyanúgy Isten képmása, mint mi. Ha az alkalmazottat
nem munkaeszközként, nem olcsó munkaerőként, nem azért „használjuk”, hogy gyarapodjék a bankszámlánk. Ha nem a pénzt bálványozzuk, hanem talentumainkat egymás javára kamatoztatjuk. Ha az üzletkötésnél, a munkatársakkal való kapcsolatunkban a bizalomra tudunk
alapozni. Ha a tisztességes munkát tisztességesen megfizetjük, és munkatársainkat emberi méltóságukban megbecsüljük. A kapitalizmus csak
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akkor működik normálisan, ha minden résztvevője tisztességes. Ahol az
alapvető érték nem a pénz, hanem maga az ember. A keresztény társadalomtanítás alapja Jézus evangéliuma. A szeretet erejével vissza lehet szorítani az önzést. A pénzt, s a pénz által szerzett hatalmat a ránk bízottak
testi-lelki javára lehet fordítani. A nép jólétét akaró állam szerepe pedig
az, hogy segítse a jó gazdasági döntéseket és számolja fel a visszaéléseket.
Teremtsen átlátható közszférát, és számonkérhető következetességgel szorítsa vissza az egyének – cégvezetők, politikusok – hiénatermészetét, ne
engedje azt elvadulni.
Nos igen, akkor talán az erkölcs, a szolidaritás, a méltányosság, a szociális igazságosság, a demokrácia, nemcsak „varázsigék” lennének, hanem
az üzleti életben is érvényesülnének. A keresztény ember nem engedheti, hogy a Disznófejű Nagyúr őt megvezesse. Ezért jó, ha lelket lehel az
anyagba. Hogy a teremtett világ, amelynek bérlője és haszonélvezője,
amelyet azért kapott az Úristentől, hogy uralma alá hajtsa, és élhetővé
tegye mindenkinek: munkáján keresztül ne csak emberarcú, hanem istenarcú is legyen.
2010. szeptember 1.
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Gördeszkán a
mennyországba
Néhány nap alatt világsztár lett a Zala megyei Rédics plébánosa, egy
szemfüles hittanosának köszönhetően, aki a 3 perc 8 másodperces, maroktelefonos videofelvételt feltette az internetes videómegosztóra. Ezen a
felvételen az életvidám Zoltán atya külvárosi fenegyerekeket megszégyenítő trükkjeivel kápráztatja el, egyik ámulatból a másikba ejtett gyermekeit és bámészkodó híveit, amint gördeszkájával rögtönzött bemutatót
tart. Akkor talán még fel sem fogta, hogy ezzel az eredeti tettével, – hogy
önmaga mert lenni – gördülékenyebbé teszi a mennyországba vezető
utat…
A videó nézettsége hosszú napokig messze lekörözte Lady Gaga felvételeit, sőt mondhatni a magyaroknak sokkal nagyobb „cégére” lett a
szegedi szaláminál, a kalocsai paprikánál, a makói hagymánál de még
a tokaji bornál is… Az azóta eltelt, csaknem egy hónap alatt közel 800
ezren nézték meg a szemet gyönyörködtető mutatványt Oroszországtól
Brazíliáig, és az elismerésekkel, dicséretekkel sem fukarkodtak.
Az internetes hozzászólásokból (több mint ezer) mazsolázva: „Lendvai
Zoltánt még Tony Hawk is megirigyelhetné”, „mindenkinek mindene,
deszkásoknak deszkása lettem” (Szent Pál után szabadon…), „ modern
Don Camillo, Néri szent Fülöp mai kiadásban, korunk Don Bosco Jánosa, magyar Terence Hill”, „egy egész országnak örömet szerzett”, „ a mi
papunk is laza, de ilyet nem tud”, „ ilyen papok kellenének minden templomba”, „úgy mozog, mint egy bűvész”, „én buddhista vagyok, de meg
tudna téríteni” – azt szűrhetjük le, hogy Isten mindig gondoskodik olyan
emberekről, akiken keresztül a jó eljut hozzánk. Főleg fiatalok kommentelték a felvételt. Jellemző a szókészletük is a látottakkal kapcsolatban:
„hű de laza, szimpi, klassz, baromi jó fej pap, cuki, frankó csávó, király,
ezt nem hiszem el!” stb.
Az idei pedofil-botrány ugyan megtépázta a katolikus egyház iránti
bizalmat, de maga az egész kereszténység is érzi a megújulás létszükségle-
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tét. És lám, még a – templomot kívülről, kocsmát belülről, hegyet alulról
ismerő – bulvármédia is kénytelen volt foglalkozni a hírrel. Igaz nem tudtak vele mit kezdeni, mert a mai ember már nem tud önzetlenül örülni.
Nem tudja őszintén elhinni, hogy van jó, ami természetes és megtalálja a
maga útját. A szeretet pedig, annak ellenére, hogy szétosztjuk, nem fogy,
hanem gyarapszik. Mert a mindenütt botrányszagot szimatoló média és
az erre rákapott mai „fogyasztó” minden jó hírben kételkedik, minden
ilyenre gyanakszik, fenntartásokkal kezeli, és kamunak tartja. Már az
sem igaz, amit látunk.
Valójában túl nagy zajt csaptak Lendvai Zoltán körül, mert a hírközlők ráharaptak, mint ahogy nálunk is Böjte Csaba atyára, vagy az évekkel
ezelőtt rosszmájúan közzétett deményházi felvételre. De hány százezer
paptestvérem szerte a világon hirdeti és éli az evangéliumot helytállással,
becsülettel, mer önmaga lenni: természetesen, vidáman, leleményesen,
akár eredeti módon, minden reklám és hírverés nélkül. Volt idő, amikor
azzal fenyegettek meg valakit: „Vigyázz, mert benne leszel a hírekben…”
Minden csoda három napig tart. Emlékszem sepsiszentgyörgyi káplán
koromban egyforma Ukrajna-biciklivel kerekeztünk végig plébánosommal a város utcáin, reverendában, és majd elszédültek az emberek a csodálkozástól. A hívek is. Aztán megszokták. De a példának óriási ereje
volt. Az egyház prófétai cselekedetei minden idők emberének esélyt adnak az evangélium befogadására.
Közöttünk is számtalan olyan pap, lelkész éli úgy hivatását, hogy közben együtt kirándul, focizik, biciklizik, zenél, táncol, pingpongozik vagy
hegyet mászik híveivel, fiatalokkal és idősekkel egyaránt. Lengyelországban
például a napokban indult el több száz hívő és több pap görkorcsolyán egy
közeli zarándokhelyre. Ausztriában a tavalyi (2009) nagyböjt idején maga
a püspök tartott kispapjaival és néhány papjával figyelemfelkeltő nagyböjti
alázat-akciót, amikor a plázák és üzletek bejáratánál megpucolták a vásárlók cipőjét. Münchenben, nem olyan rég az egyik jezsuita novíciusmester
a végső fogadalom előtt egy teljes hónapos koldus-lelkigyakorlatra kérte a
leendő szerzeteseket, hogy a bőrükön tapasztalják meg, mit jelent kiszolgáltatottnak és rászorulónak lenni. A sort végsőkig folytathatnám.
Milyen jó volna, ha meghonosodna a közéletben is, a nyilvánosság
világában is a jó példa „hírértéke”, ha a másokat jóra serkentő hatás is
eladható világszenzáció lenne, akárcsak a gördeszka.
Mert én azt hiszem, hogy a jó is hódít. Talán gördülékenyebben, mint
gondolnánk.
2010. szeptember 8.
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Kórtünet: lelki vagy
pszichés?
A heti hirdetők lapjait böngészve gyakran megakad a szemem csakranyitogató, szellemidéző összejöveteleken, beavató reiki-kurzusokon, fitoterápiás kezeléseken, elcsendesedésre hívó keleti töltésű meditációs ajánlatokon. Jó pénzért megmentik a lelkedet, átmossák az agyat, a tudatot,
univerzális energiát áramoltatnak beléd, leveszik a rontást, újjászületést,
örök boldogságot ígérnek. Ha orvosi rendelőben szakszerű pszichológiai
kezeléseken veszünk részt – szintén jó pénzért – a szakember, az elmondottak alapján életünk széttöredezett darabjait összerakja, segít felhozni
a tudattalanba lenyomott, elfojtott vágyainkat, keserves élményeinket és
csalódásainkat, felírja a gyógyszert, és máris kész a megújulás, az egészséges személyiség.
Újabban már a cégek, vállalatok, intézmények is adnak magukra,
pszichológust alkalmaznak, mentálhigiénés elvonókúrákat biztosítanak
alkalmazottaiknak. Minden szép és jó, csak közben úgy tűnik, a sok bába
közt elvész a gyermek, mint általában lenni szokott ilyen esetekben. Az
indulatok és érzések maradnak, a bűntudat kínoz, és testi egészségünk
előbb-utóbb jelezni kezd, hogy valami nincs rendben. Mert a lelket, a
bennünk levő halhatatlan isteni szikrát, nem lehet pirulával gyógyítani.
Ráadásul nagy a káosz a fejünkben, az önismeretünkben, a nyelvezetünkben is. Lelki betegséget, lélektant, lelki energiákat emlegetünk, ez alatt
meg az idegrendszerre, a pszichére gondolunk. Amit – ha az agyunk működését figyelembe vesszük – akár helyhez is lehetne kötni. Idegszálak,
hormonok, mellékvese, adrenalin…
Csak hát a lélek, a spiritusz, a halhatatlan isteni többlet bennünk nem
helyhez köthető. Nincs amiért itt köntörfalazni: a pszichénk nem azonos
a lelkünkkel! Még akkor sem, ha ez az aránylag fiatal tudományág, a
lélektan, nagyon hamar ki akarta sajátítani, és meg akarta magyarázni
a vallásosság, a hit mozgatórugóit pusztán csak pszichés alapon. És nem
ment. Már C. G. Jung, a nagy pszichiáter, a protestáns lelkész fia is rájött,
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hogy az ember halhatatlan lelke révén Isten képét hordozza magában. A
psziché a léleknek csak egy része, ami belőle érzékelhető, kimutatható.
Mint ahogyan a zongorát is jól fel kell hangolni, hogy a szonáta szépen
csengjen, de ennek ellenére mégsem állítható, hogy a zongora miatt szép
a szonáta…
Testi-lelki egészségünk fenntartásához tehát elengedhetetlen feladat,
hogy halhatatlan lelkünkkel is foglalkozzunk! Lelkünk mélyén Isten szólít
sugalmazó Szentlelke által, lelkünk bensejében kerül sor a TE-vel való találkozásra, amely az imádságban és a misztikus egyesülésben válik személyes tapasztalattá. A keresztény antropológia vallja, hogy az ember test és
lélek egysége. De itt nem a görög pszichét (latinul anima), hanem a görög
pneumát (latinul spiritus) érti. Ami valóban a lélegzéssel áll kapcsolatban.
Magyarosan mindenképp. Viszont lelkünk az a benső valóság, amellyel
Isten után vágyakozunk, és amellyel az Ő jelenlétét ismerjük fel.
Természetesen nagy az átjárás lélek és psziché között. Ezt nevezi a tudomány pszicho-szomatikának, test és lélek kölcsönhatásának. A lélek is
megbetegítheti a testet, és fordítva is. Nagyon mély összefüggések vannak
betegségeink, bűneink és a halhatatlan lelkünkben lejátszódó folyamatok
között. Bűnösségünk is megbetegíthet. Érdemesebb lenne spirito-szomatikáról (Egri László) beszélni. Amikor pedig gyógyulni akarunk, akkor
nem holmi pótlékok vagy külső terápiák szükségesek, hanem legelőször
az, hogy nézzünk szembe a bennünk is nyilatkozó Isten akaratával. Nézzünk az ő tükrébe. Ne spóroljuk ki a spiritualitást, a lelkiséget egészségünkből. Mert ezt a pszichológusok nem oldják meg. Igaz, nem mondhatja senki, hogy egy jó gyónástól, szentáldozástól, imádságtól, elmúlik a
náthája, a cukorbetegsége, a reumája vagy a rákos daganata. Azzal hogy
járunk a templomba nem biztos, hogy megoldódik egy pszichés zavar.
De meg kell tanulnunk elkülöníteni (disztingválni) jeleket és hatásokat,
ahogyan Loyolai Szent Ignác is figyelmeztet a „szellemek megkülönböztetése” kapcsán.
Nem mindegy, milyen sugallatokra hallgatunk, kik a tanácsadóink,
vagy egyáltalán felismertük-e testünk-szellemünk jelzéseit. A hívő ember
nem tekinti Isten büntetésének a betegséget, de nem is menekül a vallásba, ha valami baja van. Szorongásait éppúgy, mint testi betegségeit Jézushoz, a lélek orvosához viszi, és tőle kérdi meg: mit üzensz ezzel Uram?…
Hite erőforrás lehet, hogy ne keserűen és zavarosan, hanem egy másik
síkon egészségesen élhesse meg mindazt, ami vele történik.
Közben meg mindent megtesz azért, hogy kigyógyuljon betegségéből.
2010. szeptember 15.
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Ezek a mai fiatalok
Egyik pedagógus ismerősöm keserűséggel a hangjában mesélte, hogy
osztályfőnöki órái és a nyári táborozások is azzal teltek, hogy szülősdit
játszott… Olyan alapvető, a családban megtanulandó viselkedési szabályokra kellett diákjait tanítania, amelyeket egy „rendes” gyermek már az
első 7 évben otthon elsajátít. Ez a pedagógus évek óta ezt teszi. Annak
ellenére, hogy ez a hivatása, elkeseredésében minduntalan kifakad a gyermekek gondolkodásában és életszemléletében megmutatkozó hiányosságok, sötétségek és üres foltok láttán.
Magam is tapasztalom ezt lelkipásztori munkám során, és cseppet
sem rejtem véka alá aggodalmamat, amikor látom a mai fiatal nemzedék
nyaklótlan, mérték nélküli szabadságát, kiállhatatlanságát. Érdeklődési körükbe tartozik minden olyan téma, ami gyorsan felpörgeti, feltölti
adrenalinnal: világháló és szex, bulik és kalandok, sebesség és elvadult
gépzene, állandó szórakozhatnék, kalandvágyás és véget nem érő dumcsi
– mobilon vagy szkájpon. Hogy a serkentőkről, drogokról és szipózásról
most ne is beszéljünk. Az ismereteket, a tudást nem könyvekből, hanem a
wikipédiáról, bulvárból, jutubról szedik fel, ez nekik elég. Miközben órákon nem figyelnek, nagyokat alszanak, és máshol jár az eszük. A másik
oldalon ott az elkötelezettebbek tábora, akik valamilyen csoporthoz csapódnak, vallási, akár civil közösségben keresik a hovatartozás élményét.
A szülők meg nem bírnak velük, képtelenek lépést tartani az újabbnál
újabb divatokkal. Úgy érzik: kész tények elé állították őket. Rohannak a
megélhetés őrületében, nincs idejük, bátorságuk leülni, hogy a gyerekkel
beszélgessenek. Nem akarják el(le)-foglalni magukat a gyerekkel… És
mivel idejében nem vették észre magukat, a kamaszkorú gyerek döbbenti
rá, hogy tulajdonképpen mostanig nem is ők nevelték… Mintha nem is
a sajátjuk lenne.
Elgondolkodom, milyen szomorú sors vár azokra, akik erre a nemzedékre fognak szorulni. Mert ezek már nem mondhatják, hogy a kom-
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munizmus az oka mindennek. Ezek a mai fiatalok, akik már nem értek
háborút, kötelező sorkatonaságot, még a hazaszeretetet is inkább hobbiból, feltűnésből ápolják, nem pedig meggyőződésből. Ha így nőnek fel,
értékrend nélkül, hétköznap és ünnepnap, jog és kötelesség között, akkor
mikor fognak felelősséget érezni? Hiszen a fiatalság nem cél, csak egy
(átmeneti) állapot. Nagyon sok fiatalon kisiklott élet, családi tragédia elkerülhető lenne, ha jobban figyelnénk egymásra. Ha jobban beosztanánk
időnket. Ha nem a hobbinkba vagy a tévébe – számítógépbe – munkába temetkeznénk, ha feloldanánk félelmeinket és lenne bátorságunk
kezdeményezni. A felelősség nyilván a családot, a szülőket terheli, ahol
a szülőnek úgy kell lassacskán „elengednie” gyermekét, hogy közben az
érezze: rá mindig számíthat, hozzá hazajöhet, a családi otthonban rá mindig fordítanak időt. Nem spórolják meg az odafigyelést, és a nevelést nem
passzolják át sem az iskolának, sem a környezetnek.
Találóan jegyezte meg egy kisgyerek: „Édesapa, nekem nem a pénzed
kell, te kellesz!”… Akitől ellesheti a becsületes, felelősséget vállaló, hűséges szülő viselkedésmintáját. Az ilyen családban nem maroktelefonon
hívják vacsorázni a gyermeket a másik szobából, és nem zsebpénzzel intézik el a tízórai és napi szeretet-adagot. Az ilyen családban jut idő egymásra, a hosszú beszélgetésekre, az önmagunkkal való szembenézésre, akár
hétköznap is. Itt nem szégyelljük egymás előtt kimondani érzéseinket,
ellenvéleményünket, örömeinket és kudarcainkat. Így könnyebb egymástól tanulni, erőt, bátorítást kapni. A szülő is kedvet kap az újrakezdéshez
egy megromlott házastársi párkapcsolat esetén. És a gyerek lesz az, akitől
életkedvet, frissességet, rugalmasságot, új iránti érdeklődést és kíváncsiságot tanul. Ő maga pedig hozzáadja tapasztalatát és életbölcsességét, és
ezzel mindenki nyer. A majdani unokák is, akiket szívesen szeretne térdén becézgetni.
Amilyenek a ma fiataljai, olyanok a holnap felnőttjei. Nekünk szülőknek, nevelőknek Isten nagy esélyt és felelősséget adott a kezünkbe.
Rajtunk múlik, milyen emberek lesznek gyermekeinkből. Ehhez a legfontosabb, hogy embernek tekintsük. Rügyező, termésbe hajló csemete-növendéknek, akik végtelen értékűek a Teremtő szemében, és akinek
kibontakozását, termékenységét a mi példánk, bizalmunk, figyelmes szeretetünk határozza meg.
2010. szeptember 22.
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Szív a szívhez szól…
Nem az István a király-ból idéztem, nem is gyermekkorunk szerelmes
levelei jutottak eszembe, hanem a pápa angliai látogatásának mottóját
írtam címnek. A Szentatya az elmúlt héten Nagy-Britanniába látogatott,
hogy lelkipásztori és ökumenikus céljain túl boldoggá avassa az egyik
kedvenc teológusát, John Henry Newman bíborost, aki a 19. század egyik
nagy ívű anglikán filozófusa és hittudósa volt. Élete derekán katolizált. A
római egyház bíborosaként az utóbbi évszázad egyik markáns egyházatyjaként írta be nevét a kereszténység történetébe.
J. H. Newmantól vette angliai zarándoklatának mottóját a pápa, nyitott szívvel indulva zarándokútjára, mint bárány a farkasok közé. Talán
túlzás ez a kép, de az angol sajtó már a látogatás előtt, focinyelven szólva
„egész pályás letámadásba” kezdett. A harcos ateisták a liberalizmus nevében, a brit protestáns mítosz az angol büszkeség zászlajával, a papi pedofil
ügyek botránya, valamint a náci Hitlerjugend elcsépelt „vádjával” próbálták megtorpedózni a látogatás sikerét, miközben közel százezres tömeg
vett részt a Hyde-parkbéli pápai imaórán. XVI. Benedek – megint csak
focis képpel élve – négy-nullára leiskolázta a fanyalgókat, hiszen előzmény
nélküli, hogy Fülöp herceg a repülőtérre is elébe ment, de a teljes politikai
elit szívélyesen fogadta, beleértve az angol királynőt is, aki köztudomásúan az anglikán egyház feje. A Pápa már a repülőtéren egyértelművé
tette személyes álláspontját a pedofil ügyekkel kapcsolatban – őszintén
sajnálkozva és szégyenkezve mások helyett is –, németként fejet hajtott a
náci ideológia angol áldozatai és hősiessége előtt. A liberálisok alatt azzal
vágta el az ágat, hogy erélyesen szót emelt az agresszív szekularizáció ellen, hiszen a vallások – köztük a kereszténység – kiszorítása az általános
emberi jogok semmibevétele, sőt az újnácizmus terjedése is kapcsolatban
van az ateizmussal. A baloldali média minden trükkje ellenére az egyszerű britek a két szemükkel láthatták: ez a pápa nem a Vatikán rotweilere,
nem a páncél-inkvizítor, hanem egy szerethető, törékeny, kicsit félszeg,
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de sugárzó idős bácsi, aki, ha kell, kihajol a pápamobilból és homlokon
csókol egy gyermeket, magához öleli a fiatalokat, nincs rajta golyóálló
mellény – természetesen viselkedik. Ahol megjelenik, ott személyéből
tényleg Krisztus öröme sugárzik. Nem sztárolja magát, nincs „arculattervezés”, nincs reklámfogás, és előtte sem kell színészkedni. Amikor valaki
személyesen találkozik vele, széthull a klasszikus vád-lista: – cölibátus,
pedofil papok, homoszexuálisok házassága, női papság, náci pápa, óvszer
– a felszínes közhelyek köddé válnak, és marad a jelenlét megtapasztalása,
a szeretet igazsága.
Péter utódának mondja magát az anglikánok szentélyében, majd nyugodtan kisétál onnan. A kissé bolondos londoni polgármester firtatására
pedig, – hogy tudniillik fenntartásai volnának Rómával szemben, amiért
410-ben nem védte meg a brit őslakókat – higgadtan azt feleli: „Érdekes…”
David Cameron, brit miniszterelnök önkéntelenül is úgy búcsúzott a
reptéren XVI. Benedektől, hogy megnyugtatta: „Szentatya, a vallás igenis
fontos alkotóeleme a brit társadalomnak, és Ön elgondolkodásra késztette a briteket!”
A pápa tehát meghódította Nagy-Britanniát. Szíven találta Angliát.
Miközben a Dalai Láma Kelet-Európában tart előadásokat, a világ lelkiismerete, a Szentatya a második legnagyobb európai és világhatalom
ellenállását törte fel, és vitte el hozzá a prófétai üzenetet. Rossznyelvek
szerint II. János Pált látni szerették az emberek, XVI. Benedeket hallani
szeretik. Rá oda kell figyelni, és érdemes adni a szavára.
Lehet ugyan kelletlenül is tudomásul venni a tényeket – hogy hát hízelgett az angoloknak, tiszteletben tartotta az anglikán egyház sajátságait,
cserébe nem tépte szét a brit sajtó –, de XVI. Benedek, s rajta keresztül
a Szentlélek „marketing tevékenysége” – önmagáért beszél. Ahogy a boldoggá avatott Newman bíboros a szív embere volt – máig büszkék rá az
angolok –, a pápa is a maga törékenységében közel hozta az évszázados
ellenfeleket. Két válság találkozott: az egyházé és a világé. Ez a pápa megtanította az angol társadalmat, hogyan kell ujjal mutogatás helyett leülnünk, szemtől szembe, és elemeznünk, gondolkodnunk, majd lépnünk.
Önzés helyett a szív szeretetével.
2010. szeptember 29.
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Az öregség titka
Mindannyian szeretnénk szépkorúak lenni. Nem hagyva abba a szuszogást, megérni a 80-90 évet Isten kegyelméből, hisz a hosszú élet, a
szép öregkor áldás. Világunkban, hála az orvostudománynak és az egészséges életmódnak, az utóbbi évtizedekben kitolódott az életkor – s mellé
a nyugdíjkorhatár –, de ez a középrétegnek és a fiatalságnak nem mindig
megnyugtató, főleg, ha arra gondolnak, hogy a kiöregedő nemzetnek vane jövője, ha nincs gyermekszületés, lesz-e utánpótlás, a mai nemzedéket
– ha megéri a nyugdíjas kort –, ki fogja eltartani?…
A haszonelvű, önző érdekszempontokon túl, érdemes lenne azon is
eltöprengeni: szeretjük-e az öregjeinket? Megbecsüljük-e tudásukat, bölcsességüket? Akarjuk, hogy átadják felhalmozódott élettapasztalataikat,
értékes kincseiket?
Néha úgy tűnik, mintha peremre szorítanánk, kiiktatnánk őket életünkből, s szívesen öregotthonokba dugnánk. Elavult, elkopott, divatjamúlt, ’vén szivaroknak’ tituláljuk, akik fölött már eljárt az idő, és csak
fölöslegesen bosszantanak. Unjuk a nosztalgiájukat, nincs bennük semmi
„érdekes”… A fejlett tudás, az egészség birtokában könnyen megfeledkezünk arról, hogy egyszer mi is megöregszünk.
Pedig az öregségre készülni kell. Már jóval a nyugdíjazás előtt. És ha ez
a tanulási folyamat idejében elindul, nem teher, hanyatlás, leépülés lesz,
hanem inkább lehetőség, adomány, egyfajta spirituális kaland. „Az öregek olyanok, mint az aszalt gyümölcs”–, mondja Iván László professzor.
Kívül ráncos, de belül finom, zamatos, érett. Miközben az ember már
40-50 körül érzi az idő múlását, idősebbként egyre „kézzelfoghatóbbak” a
fizikai jelek is: régebben kettesével mentünk fel a lépcsőn, ma már lassan,
meg-megállva. Már nem szaladunk az autóbusz után, több időbe kerül,
amíg felöltözünk, foltot ejtünk az abroszon, orrunkat szüntelen törölgetni
kell, folyton elfelejtjük a neveket, segítségre, mankóra szorulunk, és már
nem bírjuk olyan könnyen felemelni a nagyobb tárgyakat…
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Ezzel együtt is jó öregnek lenni, hisz nem kell sietnünk sehová, nem
sürget a határidő, nyugodtabban sétálhatunk, nézelődünk, nem hajt a valamiről való lemaradás kényszere. Jelenits István piarista szerint, ha gondolkodva öregszünk meg, szebb lesz az öregségünk, több lesz az öröm,
mint amekkora a veszteséglista.
Szeretem az öregeket. Isten ajándéka, hogy már gyermekkoromban
együtt élhetett három nemzedék. Megboldogult édesanyám készülődését, leépülését is – testközelből – figyelemmel követhettem, így az elszakadás, az elengedés nem lett olyan fájdalmas, inkább megerősödtem tőle.
Elsőpéntekes öregjeim, idős híveim közt is nem egy, 90 éven felüli nénike
és bácsi vár, hónapról-hónapra, akik testi törékenységük dacára frissek,
érdeklődőek, csillogó tekintetükből az életöröm, a megbékélés és a hitből
táplált csendes derű árad.
Minden társadalom akkor életképes, ha megbecsüli öregjeit és igényt
tart rájuk. Sokat elárul rólunk, hogyan bánunk öregjeinkkel. Jövőnk,
öregedésünk értéke, szépsége azon is áll, mennyire tudatosan készülünk
fel rá. Isten szemében ugyanis ez nem a hanyatlás, hanem az összegzés,
a szembenézés, az elengedés, a megbocsájtás, a megbékélés időszaka. A
hívő ember ezt csakis hálával, Istenbe vetett bizalommal igyekszik megés átélni. Szívünk-lelkünk csak akkor marad örökifjú, ha elfogadjuk:
megöregedni igenis az élet rendjéhez tartozik. Ha az idős ember Isten
kezébe helyezi magát könnyebben „elveszíti a hatalmát” önmaga fölött,
megtalálja erőforrásait a szenvedéshez, tehetetlensége és kiszolgáltatottsága elviseléséhez, feladva a ’mi lett volna, ha’ álmait. Közben állandóan
felfigyel napi örömeire, Isten apró ajándékaira, és megtalálja az értéket
abban is, ami addig haszontalannak tűnt.
Megtanul elengedni, nem ragaszkodva görcsösen semmihez, hanem
készen állva Isten ajándékainak befogadására. Ha karban tartja magát, és
állandóan azt fürkészi, mennyi telik tőle, megtalálja sajátos lelkiségének
titkát. Úgy érzi, Isten is rámosolyog: „milyen szépek a fiatalok, de az öregek még szebbek…” (Jelenits.I.)
2010. október 6.
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Pénz vagy élet
Válság ide, világbanki hitel oda, nincs pénzünk. Holott már megszoktuk
a kényelmesebb életet. Nem akarunk úgy élni, mint nagyapáink a háború
után, vagy apáink a kommunizmusban. Nagyobb lett az igényszint,
elkényelmesedtünk, több mindent megengedünk magunknak, pazarlunk.
A gazdag szomszédhoz, a nyugatihoz hasonlítjuk magunkat. Pénz
kell a lagzihoz, az albérlethez, a gyermekvállaláshoz, az ünnepekhez,
az iskoláztatáshoz, vállalkozás elindításához, pályázathoz, a termék
felfuttatásához, a tehetség menedzseléséhez, templom, iskola építéséhez.
És pénz kell a normális megélhetéshez, a számlákra, a gyógyszerekre, az
életszínvonal fenntartására, a látszat fenntartására, mindenre... Pénzben
gondolkodunk. Pénzben fejezzük ki az eszmék, a kultúra értékét. Pénzért
csalunk, hazudunk, miatta „vagyunk érdekeltek” egy kapcsolatban, egy
üzletben. A pénz hatalmat jelent, a hatalmat a pénz biztosítja. A pénznek
ördöge van: el is adtuk a lelkünket. Már Krisztus koporsóját sem őrizték
ingyen… – mondhatnánk.
Mi a csuda a pénz, hogy nélküle semmi sem működik? Mi ez a föníciaiak
által „forgalomba hozott” csodaszer, ami leváltotta az árucserét? Az, amit
megszámolunk, pénztárcánkba rakunk fizetéskor? Ami bankkártyánkról
lehívható? Az a fizetőeszköz, aminek valamikor aranyfedezete volt?
Ha jól belegondolunk, egyik sem. Annak idején még a királyé volt a
pénzverés joga, ráadásul aranyból, ezüstből. (Rézből is.) Ma már a pénz és
a bankjegy sem ugyanaz. Az arany elvesztette pénzfunkcióját, és a dollár
lett a világpénz. A bankjegyeket gyártják és szaporítják, megrendelésre.
Névtelen, gazdag családok, bankok adják kölcsön az államnak… A
dollár- és eurómilliók már köszönőviszonyban sincsenek a megtermelt
vagy eladott áruk értékével. A pénz már nem munkánk eredménye, nem
az anyagi hasznunk kifejezője. Hát akkor mi? Frappáns választ ad erre
a kérdésre Czakó Gábor író: „A pénz az Antikrisztus (mézes)madzagja,
amellyel jelének viselőjét mozgatja”.
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„A pénz mennyisége, s az élet mennyisége fordított arányban áll
egymással. Ha az egyik növekszik, a másik csökken” – vallja Bálint
Zsolt költő és lepketudós. Vagyis a pénz nem árukészlet, nem értékmérő,
nem aranytartalék, pusztán „fizetési ígéret”. Mi meg önként és dalolva
beálltunk a nagy Mammon-istenség szolgálatába. Imádjuk. Érte képesek
vagyunk mindenre, mindenáron. Hagyjuk, hogy a háttérben irányítsa
az árfolyamokat és bankrendszereket, mesterséges éhséget, vágyakozást,
„függőséget” gerjesztve bennünk, szabadjára engedve a gátlástalan
kapzsiság és mohóság ezer fajtáját, hogy sóvárgást, hitványságot, bűnt
szítva, egymás ellen fordítson.
„Senki sem szolgálhat két úrnak: Istennek és a Mammonnak” – mondja
Jézus, a mi Mesterünk. És ugyancsak Tőle tudjuk, hogy „add meg a
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené”. De nem fordítva…
Nincs kompromisszum. A pénzünk lehet a császáré, de a szívünk Istené! És
ez nem aranyközépút, hanem választás, erkölcsi döntés. Még az Emberfiát
is megkísértette a Sátán, hogy isteni hatalmával változtassa a köveket
kenyérré…
A megélhetés oltárán feláldozhatjuk az életet? A mesebeli rabló is választás elé állította a házigazdát: pénz vagy élet? Bármekkora is a kísértés, hogy
a pénzre igent mondjunk: ne keverjük össze a múlandó és az örök kincseket. Válasszuk szét az igazat a hamistól. Örök életünket, lelkünk nyugalmát, szeretteink boldogságát meg lehet vásárolni? Hiszen még egészséget
sem vehetünk, nemhogy életet. Az élet nem fér bele a pénzbe. Örök érték.
„Ahol a kincsed, ott a szíved” – mondja Jézus. Az igazi kincseket ajándékba kaptuk, azoknak sáfárai vagyunk. Ahogy a pénz is pusztán csak eszköz.
Mi viszont százszor többet érünk Isten szemében, mint amit birtoklunk. A
Beléje helyezett bizalmat nem pótolja a pénz nyújtotta biztonságérzet.
Mik a kincseink: a pénzünk, vagy az életünk?
2010. október 13.
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Létmaximum
Az Eurobarométer, a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem éve (2010) kapcsán felmérést készített az EU 27 tagállamában,
hogy kiderítse ki a szegény, ki él az általánosan „elfogadott” létminimum
alatt. Ennek eredményeit böngészve figyeltem fel arra a kettősségre, amit
a szakemberek is kénytelenek tudomásul venni.
Hiszen maga az alapkérdés is tisztázatlan: ki a szegény? Közép-afrikai vagy Nyugat-európai mércével mérjük-e a szegénységet? A kimutatás a szerint osztályozta az országokat, hogy egyhónapi jövedelméből mi
mindenre futja egy uniós polgárnak, a havi munkabére fedezi-e a saját
szükségleteit? Mint kiderült, Románia az unió legszegényebb országa.
Már a konkrét számok mentén is ordító ellentmondások mutatkoznak
Kelet- és Nyugat-Európa között. A magyarországi polgár kb. 220 eurót
keres, szemben a dániaival, aki 1208 eurót. És az uniós „kiegyensúlyozott” élet feltételeihez járna, pl. egy (saját) lakás, mosógép, gépkocsi, televízió, telefon, évi négyhetes szabadság, váratlan kiadások, albérlet és rezsi,
minden második nap húst tartalmazó étrend, valamint fűtés. Ez lenne a
létminimum… Szerintük a fenti javak mind a puszta létfenntartáshoz
szükségesek.
Ismerősöm meséli, hogy ösztöndíjas fia Svájcban csekély 250 eurót fizet bentlakásra – ezt teszi ki az ösztöndíj –, szemben német és angol kollégáival, akik 450-500 eurós albérletben laknak, mert a szülők jövedelme
ezt lehetővé teszi…
Hol is kezdődik a létminimum? Mikor beszélhetünk szegénységről?
Kik is a szegények?
Abraham Maslow amerikai pszichológus szerint szükségleteinknek
különböző szintjei vannak. Legalul a testi, majd a biztonság utáni vágyunk, fölötte a szeretet igénye, még feljebb az önértékelésünk – ám ha
ezek is teljesültek, végül mégiscsak nyugtalanok maradunk. Továbbra is
igényt tartunk arra, hogy feljussunk a piramis tetejére. A neves szakember
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szerint ide kerül a bűvös szó: önmegvalósítás, amely a termékeny alkotásban (kreativitás), az önkéntelen szabad szárnyalás tetteiben (spontaneitás), a valóság elfogadásában, a tárgyilagosságban és a vallásos hitben
nyilvánulnak meg. Ezek szerint, ha legalapvetőbb emberi szükségleteinket nem sikerül kielégíteni, nem lehetünk igazi önmagunk. Ahhoz az
emberré válás létráján minél magasabb fokra kellene feljutnunk. Persze a
kérdés még mélyebbről indul, mint maga a szegénység: mi az ember? Mi
tartja őt létben-mozgásban, mi teszi boldoggá?
Jézus tanítása a szegénységről megdöbbentő. Feje tetejére állítja elkényelmesedett világunkat: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”. Egy másik helyen arra buzdít: „Olyan kincset gyűjtsetek,
melyet a rozsda meg nem emészt, a tolvaj el nem lophat… Szegények
mindig lesznek veletek… Az Úr fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt
vigyek a szegényeknek…”
A lassan lecsengő gazdasági válság is kijózaníthat: nem attól leszünk
boldogok, hogy mink van. Az igazi létminimum nem tárgyakban, használati cikkek birtoklásában, pénztárcánk vastagságban vagy annak hiányában mutatkozik meg. Ha a Fennvaló oldaláról nézzük, ő a maximumot adja, amikor örök életre hív minden embert. Pénztárcánkban ugyan
nem hajthatunk végre „tőkeemelést”, de lelki-szellemi lerongyolódásunk
ellen sokat tehetnénk. Például tunyaságunk és igénytelenségünk felszámolásával, az emberibb élet utáni vágy felkeltésével.
Azzal, hogy odahajolunk a ránk számító emberekhez és éreztetjük: ők
is megbecsülésre, szeretetre méltóak. Lelki szegényekké válhatnánk minimálbérrel, nyugdíjasként, vagy tehetős vállalkozóként egyaránt. Olyanokká, akik nyitottak Istenre. Akik nem ragaszkodnak foggal-körömmel
ahhoz, amijük van. Hisz azt azért kapták, hogy megosszák felebarátjukkal, akiknek még annyi sem jutott. Gondoljunk csak a szerencsétlen hajléktalanokra, kéregetőkre. Kihez viszonyítva is vagyunk mi szegények?
Istennel, a múlhatatlan örök javakkal lenne érdemes telítődnünk, hiszen
szükségleteink túlmutatnak lehetőségeinken. Maradandóan csak Ő elégíthet ki. Tulajdonképpen áldott létminimum ez, amiben, vagy ami alatt
élünk. Mert „kihozza” belőlünk a szolidaritást, a másikra figyelést, az
önzetlenséget.
Gazdagodni fogunk emberségben, leegyszerűsödik az életünk, és észrevétlen a keskeny útra lépünk – fölfelé…
2010. október 20.
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Munkakedv
Megütötte a fülemet a Román Nemzeti Bank kormányzójának egy
mondata, miszerint a sok adó és illeték elveszi az emberek munkakedvét.
Először viccesre fogtam: „a munka nem az én dolgom, a munka a tisztesség és a becsület dolga…”, „és ha nekem munkakedvem támad, leülök
egy csöndes sarokba, s addig várok, amíg el nem múlik…”, „dolgozni
csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes…”, „a
munka szabaddá tesz…” – sorjáztak a kedvenc és emlékezetes, munkával
kapcsolatos idézetek.
De tényleg, van ebben az országban még egyáltalán valaki, aki jókedvvel, szívesen, örömmel végzi munkáját: kötelességtudatból, hivatásszerűen? Vagy csak pénzért, muszájból, tessék-lássék? Sokan azt mondják, nem éri meg, nincs megfizetve. Az állásbörzéken hiába a túlkínálat,
már a fiataloknak is nyúlik a nyaka, nincs dolgozhatnékjuk. Külföldön
eperszedésért ötször-tízszer annyi a munkabér, mint nálunk. A munkanélküli segély is jövedelmezőbb. Hát akkor csoda, hogy senki nem ugrik
érte? Csodálkozunk, hogy gyermekeink nem dolgozni akarnak, hanem
sok pénzt keresni? A legkevesebb erő-idő-energiaráfordítással. Édesapám,
amikor dolgozni járt, úgy köszönt el hazulról: „na Isten veletek, megyek
szolgálatba!…” Hol van ez ma már! Miközben nincs becsülete a gazdálkodásnak, a kétkezi munkának, a kalákának, kihalóban vannak a hagyományos mesterségek, a laptopos, nyakkendős, maroktelefonos munka
és ügyintézés lett a divat. Mert „dolgozik” a strici és az útszéli céda, dolgozik a menedzser, dolgozik a képviselő, dolgozik a költő, az énekes és a
színész, dolgozik a testőr és a titkos ügynök egyaránt. De még mindig
nem becsüljük eléggé a házimunkát, az édesanyaságot, és egyáltalán: nem
minden munka fizethető meg…
Alapjában véve miért is élünk: azért, hogy dolgozzunk? Mi a munkamorálunk alapja? Mi ad a munkánknak értelmet? Az, hogy megfizetik?
A Bibliában eleinte úgy tűnik, a munka – büntetés, átok. „Arcod verejté-
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kével keresed a kenyered…” Emiatt, sokáig az egyházias felfogás is egyfajta bűnhődésnek tartotta a munkát. Miután kidobattunk az Édenkertből,
ez lett a sorsunk, a bűnbeesés egyik velejárója. Akik a másik végletet képviselik, azok szerint a munka – áldás. Azzal, hogy alkotok, kifejezem magam, újat hozok létre, jobbá teszem környezetemet, megelégedetté válok.
A munka gyümölcsét viszont csak az tudja leszedni, aki megdolgozott
érte. Nem sztrájkolni kell, hanem rádolgozni a fizetésre.
Nem mintha lenne aranyközépút, de a munka lelkiségében a fáradság
és az áldás jól megférnek együtt. Hiszen a munka olyan emberi tevékenység, amellyel saját magát határozza meg. Teremtő erejével a munkás Isten
alkotótársává válik, és ezzel az életet szolgálja. „Imádkozzál és dolgozzál”
– mondták a bencések, „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”, vallották
a jezsuiták. Jézus, a Megváltó Ácsmester lehűtötte a folyton sürgölődő
Mártát. Arról beszélt, hogy az „aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Azt
is tanította, hogy „ne aggódjatok megélhetéstek miatt”, „az Emberfia ura
a szombatnak is”. Az apostol pedig figyelmeztet: „aki nem akar dolgozni,
ne is egyék”.
Végeredményben csak össze kellene raknunk, ami széttöredezett. Van
értelmes, jól végzett, céltudatos, örömteli munka. Még akkor is, ha megfizetik… Nem egy kormánydöntés hozza meg a munkakedvet, és nem is
veheti el… Megvan a helye a pihenésnek, a szórakozásnak, a lélekápolásnak, és az élet egyéb fontosabb területének. Sem a munkamánia, sem a
tunya semmittevés nem szolgálja boldogságunkat. Nem a dologért élünk,
de csak akkor lehet igazán jó munkát végezni, ha szeretjük, amit csinálunk. A munka világa túlmutat a termelésen és fogyasztáson, bérezésen
és munkahelyteremtésen, befektetésen és szolgáltatáson – egyáltalán az
ésszerűség szempontjain. Lehet fáradságos és nem vonzó, lehet unalmas
robotolás vagy izgalmas kihívás és fejlesztheti a kreativitást – az a fontos,
hogy az életet szolgálja. Ha megtaláljuk benne örömünket – ’ne adj Isten’
meg is élünk belőle–, önbecsülésünket erősíti.
Ha a jól végzett munkánk felett érzett sikerélményünk elégtételt ad
fáradságunkért, akkor Isten áldása is rajta lesz.
2010. október 27.
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Élni mentek el
A középkori misztikusok az elmélyült lelki életre vágyóknak azt ajánlották, hogy menjenek ki a temetőbe, és ott elmélkedjenek a világról, az
elmúlásról, ott tegyék magukévá a bölcs mondást: sic transit gloria mundi
– így múlik el a világ dicsősége.
Mindenszentek és Halottak napja még a nem hívőket is megállásra
sarkallja, térdre kényszeríti és szembesíti a kegyetlen ténnyel: egyikünk
sem maradhat ki a sorból. Nem menekülhetünk a halál elől – akárcsak
árnyékunk elől sem – lázas tevékenységekbe, vagy a sivatag csendjébe.
Nem csaphatjuk be magunkat, hogy mi megússzuk, hiszen ’mindig mások halnak meg’. Nem sétálhatunk az élet útján mindig vidáman és önfeledten, mert ez az út előbb vagy utóbb véget ér. A rómaiak kedvenc
szórakozása volt a gladiátor viadal: élvezték, ahogyan valaki más hal meg
helyettük... Akárcsak mi, az autóversenyes, karambolos hírek láttán. Egyre virtuálisabbá váló világunkban egyre gyakrabban káprázatosabbnál
káprázatosabb pót-életeket és műhalálokat élhetünk át.
Ám ezekben a napokban mindenképp szembekerülünk a nagy kérdéssel is: van-e élet a síron túl, sőt lehetséges-e értékes élet a halál előtt,
a halállal karöltve? Számolunk azzal, hogy földi életünknek örök távlatai
vannak? Hova jutottak szeretteink, kiknek sírjánál gyertyát gyújtunk?
Készülünk-e a nagy átmenetre? Hiszünk-e abban, hogy a mennyország
házát itt építjük, de csak odaát fogunk lakni benne?
A temető emlékeztet, tanít, kényszerít, hogy nézzünk szembe a halállal. Azzal a halállal, amely nemcsak keserű és abszurd, felháborító és igazságtalannak tűnő valóság, hanem feladat és kihívás. Nem végállomás,
hanem kapu, amelyen – ha élni akarunk – személyesen kell átmennünk.
Ahogyan tette ezt Jézus Krisztus maga is, vért izzadva, keresztre feszítve,
és megtapasztalva az Atyától való elhagyatottságot. Belemerítkezett a halál mélységébe, ’alászállt a poklokra’, hogy kihúzza annak méregfogát. A
Paradicsomon kívül kerülve nekünk is meg kell harcolnunk a jó harcot.
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Mit viszünk át a túlsó partra: doktorátusunkat, bankszámlánkat, autónkat vagy házunkat, evilági érdemeinket?
Jézus Krisztuson kívül senki sem adott egyértelmű választ a halálra.
Ez az emberhez méltó válasz nem más, mint az Istenben beteljesült, hazaérkezett, Örök Élet. Az Isten tenyerébe lehulló érett gyümölcs élete. A
sírkeresztek Krisztus halálon aratott győzelmét jelzik. Ezért a temetők a
mennyország várótermei, ahol elhunytjaink holttestei nyugszanak, ideiglenesen, hogy majd feltámadjanak az örök életre. A temetők nem végállomások, csak határállomások, ahonnan nincs visszatérés, de van vám- és
útlevélvizsgálat... Testünk nem megsemmisül, csak átöltözik, hogy beléphessen a mennyország kapuján. Ahhoz, hogy bejuthassunk az Életbe, át
kell lépnünk ezt a küszöböt. A földi élet nem a kísérletezgetések terepe,
nem jogosítvány, ami ha lejárt, meghosszabbítható. Amikor elhunytjaink sírját gondozzuk, lelkünket gondozzuk. Ne bagatellizáljuk a halált,
de ne is meneküljünk előle, hanem Isten irgalmában reménykedve, szent
félelemmel építgessük örök életünk házát. Ne kezeljük tabuként, hanem
menjünk szembe vele, készüljünk rá. Fakasszunk mosolyt haldokló szeretteink arcára, hogy megtapasztalják a szép és jó halál kegyelmét. Így valóban megboldogulnak – Krisztusban. Amíg élünk, tanúskodjunk arról,
hogy a megváltás pecsétjét hordozzuk testünkön-lelkünkön. Ne legyünk
élőhalottak, számoljunk a kárhozat lehetőségével, hiszen még nem kaptuk meg a sátán gyászjelentőjét. Itt a földön biztosan nincs maradandó
lakásunk. Az örök világosság, melyet kérünk szeretteink sírja fölött, a
feltámadt Krisztus fényéből táplálkozik.
A német költő szavaival élve:
„Minden új napom küldetése
vágyat ébreszteni a teljességre,
hogy csendben Isten kapuit keressem,
s engedjem, hogy hazafelé vezessen
(Fritz Schmidt König)
2010. november 10
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Kiválaszt(ód)ás
Kapásból fel tudnánk sorolni néhány esetet arról, mennyi utánajárás,
rámenős lobbizás kell, hogy egy papírt aláírassunk, egy ügyet
elintézhessünk. Ha nem vagy a főnök kegyeltje, ha nem vagy tisztában
azzal, kinek mennyit kell csúsztatni, ha nincs egy ’szálad’ a felsőbb
hivatalban, aki csak leszól telefonon, hogy – ’kérem, őt engedjék be’ –
reménytelen az eset. Ugye ismerős? Naponta olvasunk híreket az újságban,
hogy bizony, nem az nyerte a pályázatot aki megérdemelte, hanem aki a
tűzhöz közelebb ült és „hamarább lépett”. Sőt ezer eurós figyelmességek
szükségeltetnek, hogy egy főállást elnyerj versenyvizsga nélkül. Egészen
a politika legfelsőbb szintjéig működnek a PR-összeköttetések, a VIPprotekciók és kapcsolatok. Egy falusi polgármester tervének kivitelezésétől
egészen egy befektetés tető alá hozásáig, mindenüvé elkísér a divatos
kontraszelekció – hátrányos kiválasztás, megkülönböztetés, érdemtelenek,
kevésbé tehetségesek pozícióhoz juttatásának – jelensége. Nálunk minden
így működik.
Van-e innen kiút? Az erősebb győz mindig, kiszorítva a rátermettebbet?
A piaci farkastörvények ilyen kegyetlen dzsungellé teszik mindennapi
életünket?
Az állatok világában, a természet törvényei szerint kemény küzdelem
folyik a létért. A gyengébbnek ki kell térnie az erősebb elől, az egészségesek
kiszorítják a betegeket, hosszú távon az alkalmatlan, sérült egyed
mindig hátrányba kerül. Ezzel a természet csodálatosan gondoskodik
arról, hogy a fajok ne korcsosuljanak, legyenek képesek alkalmazkodni
a változó körülményekhez. A természet Isten akaratából mesterien
dolgozik. De mióta az ember belekontárkodott a lét törvényeibe,
egészen a génmanipulációig – pl. az állatoknál, és újabban az embernél
is – felborította ezt az egyensúlyt. Kétes hírű emberi újításain látszik
a bűn nyoma. A hírhedt harci kutyák között végzett kísérletek arra is
rámutattak, „ezek az állatok képesek halálra marcangolni fajtársaikat,
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miközben kölyket nemzeni már csak az ember segítő közreműködésével
tudnak, és világra hozni is csak műtéti úton. Ugyanakkor elég egy rossz
mozdulat, egy váratlan helyzet, és az addig megbízható, jámbor kutyus
kiszámíthatatlan fenevaddá változik”. (Lobmayer András)
Az ember, a maga kettősségével vágyik az igazságra, érzi az
igazságtalanságot, ugyanakkor fél is az erősebbtől, a hatalmasabbtól.
Ha azonban ő jut hatalom birtokába, máris ő diktál. A demokrácia
szabályai hiába szólnak közös konszenzusról, megegyezésről, aki a polc
tetejére kerül, általában az parancsol. Neki egy kicsit jobban igaza van,
és keze is hosszabbra nyúlik. A bűnbeesés óta az ember megfertőzött
lény: minden tiszta vágyába belevegyül egy kis önzés, hatalom, dicsvágy.
Isten azonban nem válogat. Ő választ. Talán azt, akit a többiek nem
vesznek emberszámba, aki szemükben szerencsétlen. Nem a legjobbat,
nem a legrátermettebbet, nem a győztest helyezi a többi fölé. Hanem a
semminek látszókat, hogy megszégyenítse a nagyra törőket.
Isten szemében mégis nyerésre állnak a kicsinyek, hogy a magukat
bölcsnek és okosnak tartók meghátráljanak. Ez az igazi pozitív diszkrimináció. Ő azokat hozza helyzetbe, akik tehetségüket Neki köszönhetik.
Akik nem pancsermunkát végeznek, és nem is ügyeskedésre használják
hatalmukat. Még az idő is Isten malmára hajtja a vizet, és helyesen válogat, hogy ha az arra érdemeseket előbb felejtik vagy mellőzik is, egyszer
úgyis feljön a napjuk. A bárányok néha belehalnak hősiességükbe, de a
farkastörvények közepette éppen az válik javukra, hogy rádöbbentenek:
mindannyian „kontraszelektáltak” vagyunk… Nem is az a kérdés, hogy
a gyengébb minőségű kiszorítja-e az értékesebbet, hanem az, hogy mi
Isten tervei szerint való. Isten a szíveket vizsgálja. Ő nem ismer selejtet.
Korlátainkat és értékeinket együtt nézi, illetve azt, hogyan bontakoztatjuk ki igazi énünket, mennyire élünk szándéka szerint.
Mindannyian abszolút értékesek vagyunk a szemében. Megkülönböztető szeretete érteti meg velünk: bármely feladat elvégzésére igazából csak
az ő kegyelme képesít.
2010. november 10.

54

Türingia rózsája
A Szent Erzsébet-napi gyűjtés, a vörösiszap-katasztrófa, Csaba testvér
árvái, az árvizek vagy egy új iskola építése újból és újból feléleszti bennünk az összefogás nagyszerű vágyát és érzését. Szó szerint megfeledkezünk magunkról, kicsinyes, hétköznapi igényeinkről, és a rászorulók felé
fordul a szívünk. Hisz az emberben minden önzés ellenére ott szunnyad
a jóság, az együttérzés képessége is.
Árpádházi Szent Erzsébet alakja, példája mindig időszerű és friss vonatkozási pont. Ez a nagyszerű fejedelemasszony, a házastársi szerelem
szentje már halála előtt az egész keresztény világ elismerését kivívta. Tizenhárom évesen esküdött meg Lajos őrgróffal, akit szerelmes szeretettel
szeretett haláláig. Egész lénye, viselkedése, sugárzó egyszerűsége és tiszta
szeretete valósággal szétfeszítette a kor, az udvari etikett jól kialakított
kereteit. Környezetével megszoktatta azt a pózolás nélküli, mesterkéltségtől mentes életvitelt, amelyhez mélységes hite adott erőt. Nem volt szentfazék, de a Valóságban élt. Nem rajongott a gazdagságért, még annyiért
sem, ami kijárt volna. Kerülte a fényűzést és a flancolást. Amikor éhínség
tört ki és járvány pusztított a tartományban, megnyittatta a raktárakat, és
a leprás beteget a saját ágyába fektette, az udvar megrökönyödésére. Sugárzó szeretete rosszakaróit is „leszerelte”. Amikor aztán férje halála után
menekülnie kellett, kórházat alapított és betegeit személyesen gondozta.
Eleinte egyszemélyes intézményként, naponta több száz beteget etetett, a
munkaképeseknek szerszámot adott a kezébe, a nőket megtanította fonni.
A legtermészetesebb mozdulattal fürdette a leprásokat, levágta hajukat,
körmüket, kimosta ruhájukat, megcsókolta és felvidította őket. Megtanította nekik az önbecsülés művészetét, visszaadta emberi méltóságukat.
Nem „leírta” őket, hanem visszaszerezte számukra a reményt, hogy ők is
teljes értékű emberek, van megváltójuk és képesek szeretni. Szent Erzsébet szolgálata istentiszteletté magasztosult, így vált kora irgalmas szamaritánusává. Mondhatni ő vetette meg az intézményes Karitász alapjait.
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Jót tenni jó. Ez talán elcsépelt frázis, és belefér minden humanizmus,
hitvallástól függetlenül. Valójában azonban miért is teszünk jót? Van-e
bennünk együttérzés mások szüksége iránt? És mi mozgatja ezt az érzést?
Csak úgy spontán késztetés, vagy netán hiúság, feltűnési vágy, sajnálat,
kapóra jött kampány? Megfelelni az elvárásoknak, megnyugtatni a lelkiismeretünket?… Olyan könnyű hallgatni a józan eszünkre: nem az én
dolgom, nekem is alig van miből, ő tehet róla, hogy idekerült, ’nem éri
meg’, mert rákap a potyára stb… Szent Erzsébetnél azért többről volt szó.
Ő kitágította szíve szeretetét, hogy mindenki beleférjen, mert minden
betegben, leprásban a szenvedő Krisztust ismerte fel. Az utunkba kerülő
koldusok, a különféle szolidaritási akciók, gyűjtések egyenesen Isten jelzései is lehetnek. Alkalmul szolgálnak, hogy nyissuk ki önző szívünket.
Legyünk nagylelkűek és ne számigáljunk. Ne várjuk a visszajelzést, a viszonzást. Már a családban el lehetne kezdeni ezt a fajta szociális nevelést.
Ha a gyermek már ott megszokja, hogy időnként lemondjon kényelméről,
arról, ami „jár”, hogy észrevegye a beteg vagy szegényebb osztálytársát, ha
együtt tud élni a hiánnyal, akkor felnőttként nem fog traumát okozni egy
adománygyűjtés, egy jótékony célra történő adakozás sem. Szeretetből
adakozni azt jelenti: érdekel engem, hogy veled mi van, neked mi fáj.
És nem feltűnni, dicsekedni akarok azzal, hogy veled jót tettem, hanem
emberségedet többre becsülöm önzésemnél. Mid van, amit nem kaptál?
– kérdi szent Pál.
Minden, amink van, Istentől kapuk, ajándékba, hogy továbbadjuk.
Hogy a földi javak örök javakká nemesüljenek. És nem a fölöslegből, hanem meghúzva a nadrágszíjat, – hogy szeressünk akkor is, ha fáj, mert így
válunk hasonlóvá Jézushoz.
2010. november 17.
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Adventi várakozás-lista
Várom, hogy szétmenjen a függöny és kezdődjön az előadás.
Várom, hogy lehulljon a lepel.
Várom, hogy kiderüljön az igazság.
Várom, hogy befusson a következő szállítmány.
Várom a bíróság kedvező döntését.
Várom, hogy zöldre váltson a lámpa.
Várom, hogy a pályázatomat sikeresen elbírálják.
Várom, hogy túl legyek az érettségin.
Várom a percet, hogy felérkezzek a csúcsra és gyönyörködjem a
látványban.
Várom, hogy kikeljenek a kiscsibék.
Várom, hogy meghűljön a leves.
Várom a lottó-sorsolást.
Várom a harmadik kisbabát.
Várom, hogy valaki rám nyissa az ajtót.
Várom a postást a nyugdíjjal.
Várom, hogy megérhessem: munkámat megbecsülik és értékelik.
Várom, hogy éreztesse valaki: így fogad el és így szeret, ahogy
vagyok.
Várom a szabadságot.
Várok a kedvező pillanatra.
Várom, hogy visszajelezz.
Várom, hogy hazajöjjön a fiam.
Várom, hogy végre szabadon, félelem nélkül élhessünk.
Várom a holtak feltámadását.
Várom, hogy felfedd a titkot.
Várom megérkezésem pillanatát.
Várok rád, mert nemsokára érkezel.
Várlak, hogy találkozhassunk.
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Várlak, mint éjjeliőr a hajnalt.
Várlak, mint vadász, a becserkészett vadat.
Várlak, mint menyasszony vőlegényét.
Várlak, mint földműves a jó időt, hisz e nélkül nincs jó termés.
Várlak, mint diák a vakációt a sikeres vizsga után.
Várlak, mint édesanya gyermeke születését.
Várlak, mint a természet a tavaszt.
Várlak, mint elítélt a felmentést, mit rab a szabadulás napját.
Várlak, mint beteg a gyógyulást, mint haldokló, hogy átmehessen a
halál kapuján.
Várok, mert Te jössz elém.
Várlak, hogy Te légy vágyaim beteljesítője.
Várok, hisz az időt épp az teszi értékessé, azért „áll meg”, mert Rád
várok.
Várlak, mert szeretlek!
Elvárok, megvárok, kivárok, bevárok, odavárok, visszavárok… Ki
vagy mi várakozásaim alapja? Mit várok (el) magamtól vagy másoktól?
Istennek vannak felém elvárásai? Melyek ezek?
Amit a várakozásra, Istenre fordítasz, az lesz igazán hasznos idő. Ne
mondd, hogy nincs időd rá. Hiszen miközben Rá vársz, nem ujjaidat
tördelve toporogsz egy helyben, hanem elindulsz Feléje. Tudva, hogy vár
rád, kijön eléd, érdeklődik utánad, egyengeti útjaidat…
Kérlek Uram, várakoztass, hogy neked adhassam várakozásom izgalmát, örömét. Mert érkezésed ad értelmet várakozásomnak.
Marana’Tha, Jöjj el !!!
2010. november 24.
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Roráté
A középkori latin Mária-misék jellegzetes kezdőszavai – „Rorate coeli de super”, magyarosan „Harmatozzatok ti egek, onnan felülről, és ti
felhők hullassátok az Igazat” (Izajás 45, 8), – már gyermekkoromtól mélyen belevésődtek a lelkembe. Még járni is alig tudtam, amikor szüleim a nyakukban, felváltva vittek a hajnali róráté-misékre. Korán kellett
kelni, de a kivilágítatlan utcák, a még alvó falu havas frissessége, a hidegben nyikorgó cipőtalpak, aztán a fényárban úszó templom, az evangélium alatt megszólaló harang és csengő, a mise végi székely, archaikus
dallamú Úrangyala valósággal elvarázsolt minket: kicsiket és nagyokat.
Valami sejtelmes borzongás, kíváncsisággal elegyedett csodálat lett úrrá
bennünk. Mintha tapinthatóan éreztük volna, hogy megnyílt az ég, hogy
nem csak havat küldött, hanem egy kissé a mennyország ajtaján is bepillanthattunk. A hideg és egyre sötétebb éjszakákba a hajnali gyertyafény
már egy kis világosságot, lélekmeleget is belopott.
A gyulafehérvári kisszemináriumi és főiskolai évek alatt advent első
vasárnapjának hajnala újból és újból előhozta bennünk ezt a földöntúli
vágyakozást és várakozást. Ezeken a hajnalokon a kispapok kórusa sorra látogatta a növendékek és a tanárok lakását, megállt az ablak alatt és
rázendített a csodálatos rorátéra, négy szólamban, majd apránként az ablakokban meggyúltak a gyertyák, és mindenki felébredve köszöntötte az
adventet.
Fekete István novelláját a Ghymes együttes és Rudolf Péter „fogta
meg” úgy, hogy felnőtt fejjel akárhányszor hallgatom, nem tudom megállni elérzékenyülés nélkül.
Mi teszi a rorátét mássá, mint a többi, egész évi reggelek, reggeli liturgiák? Mért van az, hogy a karácsonyvárás időszakában valami elemi
erővel törnek fel belőlünk az őszinte, tiszta vágyak a jóság, a szeretet, ez
elfogadottság után? Talán azért, mert mi magunktól nem vagyunk képesek az újjászületésre, mi magunkat nem tudjuk kihúzni a slamasztikából.
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Hisz „mindent könnyebb elrontani, mint megjavítani, könnyebb pusztítani, mint alkotni, könnyebb rombolni, mint építeni. A gyógyszereknél
hatékonyabbak a mérgek, az ezerjófűnél a gyilkos galóca, könnyebb összezavarni, mint elrendezni, könnyebb süllyedni, mint emelkedni”. (Buji
Ferenc) Az adventi mennyhasító hajnalok, a karácsonyi készület elcsendesítő percei azonban tudtul adják a jó hírt: a Megváltó személyesen hozzánk jön. Nem pusztán a fizetésemelést, vagy a csomagot várjuk, nem egy
másik kormánynak vagy valutaalap-segélynek kell megérkeznie, hanem
magának Jézusnak. Aki már eljött kétezer évvel ezelőtt, de minduntalan
kopogtat. A prófétákat nem lehet egy napon emlegetni korunk szélhámos
nostradamusaival, kártyavető javasasszonyaival vagy horoszkópkészítőivel. A megtestesült Ige eljött, a teremtés elindult az Alfától az Omega felé:
Isten országa elkezdődött. Pilinszkyvel azt is mondhatnánk, arra vágyakozunk, ami megtörtént, és arra emlékezünk, ami be fog következni…,
„meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”. Ha egy nem várt
ismerős, egy kellemetlen vendég jelenti be érkezését, ’kedvesen’ visszatartjuk, kikapcsoljuk a maroktelefont: ’nem vagyunk elérhetők!’ De ha
olyan látogatónk ígérkezik, akit rég várunk, minden tennivalónkat úgy
rendezzük, hogy mire jön, otthon legyünk. Samuel Becket Godotra várva
című drámájában a két főszereplő arról beszélget, mi lesz, ha Godot eljön.
Egyikük, Vladimir pedig ezt mondja: „Ha eljön, akkor mi meg vagyunk
mentve!”
Ha Isten eljött – és most is eljön –, akkor mi meg vagyunk mentve.
Eljön, csak éppen legyünk otthon. Ezt akár adventi prioritásnak is fel
lehetne fogni. Hogy Isten kerüljön életünkben az első helyre.
Harmatozzatok! Az Égi Harmat már elhozta az idei december havát.
Karácsonyig épp elég időnk van, hogy elinduljunk befelé… Feléje. Ha
feltörnek hamisítatlan, igazi vágyaink, hagyjuk, hogy vezessenek. Akkor
beszédes lesz a csend, a tetszetős külső mögött igazi értékekre lelünk.
Tiszták, hamvasan frissek, áttetszően csillogók leszünk, mint az első hó,
mint a betlehemi Gyermek.
2010. november 24.
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Vendégvárás
Politikusoknál, üzleti tárgyalásokon, ünnepi fogadások alkalmával a
házigazda a vendéget céltudatosan megvárakoztatja, hogy éreztesse a hazai pálya előnyét és tudatosítsa benne, itt ő a kezdeményező. A titkárnővel
egyeztetett időpont néha csúszik, néhány percből talán egy óra lesz, közben a vendég kellőképpen lehiggad és ’megpuhul’.
Nyilván különbséget kell tenni a várt és a váratlan vendég között. A
nem várt vendég mindig bosszant, alkalmatlan pillanatban teszi látogatását, felborítja napirendünket, áthúzza számításainkat, és mihamarabb
szabadulni szeretnénk tőle. A népi mondás szerint a váratlan vendég rosszabb a tatárnál… Különösen, ha éppen akkor toppan be, amikor eszünk.
Pedig mi magyarok híresek vagyunk vendégszeretetünkről. Hofi szerint:
’első a vendég, második a Ferencváros’… Nem mintha más nemzet vagy
kultúrkör ezt nem mondhatná el magáról. Az iszlámban a vendégszeretet
alaptörvény. Sőt ott a vendéget illik ajándékkal is ellátni. A hindu vendégfogadás máig gyakorolt gesztusa, hogy a vendég lábát azonnal sietnek megmosni. A hinduknál a vendég elutasítása halálos bűnnek számít,
akárcsak a vendégjog megsértése a görögöknél. Olvastam, hogy Indonéziában, az emberekben nincs meg ez a ránk, európaiakra jellemző versenyszellem. Ők mindig ráérnek vendéget fogadni. Senki nem siet sehová.
Egyszerűen nincs bennük individuális gondolkodás. Számukra a vendég
nem teher, hanem öröm. Új hírek, élmények forrása. Nem azt kérdik
tőle: hogy vagy?, hanem, hogy: hová mész? Abból aztán úgyis minden
kiderül.
Ezzel szemben a mi ünnepi vagy hétköznapi vendégfogadásaink,
vendégeskedéseink tele vannak stresszel, számítással, képmutatással, elvárásokkal. Sokszor még rokonlátogatásaink is felszínesek. Ha valakit
szeretnénk meglátogatni, előre be kell jelentkezni, nem szép üres kézzel
menni, ha vendég érkezik hozzánk még a tévét sem kapcsoljuk ki, és titkon reméljük, hogy ajándékot hoz. Amikor megérkezett, ’nagy feneket
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kerítünk’ ellátásához, kiszolgálásához, nem is tudjuk, hogyan járjunk
kedvébe. Ha csak a mára bevett szokássá vált, testvérkapcsolati – odavissza – vendégeskedést nézzük, nemegyszer kiderül: bizony haszonlesők
vagyunk. Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég – idézzük
az elkoptatott és szomorú csengésű mondást. Holott nemcsak vendéglátók, de vendégek is lehetünk.
Vendég voltam, s befogadtatok – tanítja az Úr Jézus. Ilyenkor, Adventben az Úr érkezésére várunk. Isten olyan, hogy ha mi nem keressük, ő
indul el keresésünkre. Veszi a vándorbotot, s eljön hozzánk. Szállást keres
bennünk. Már betlehemi születésekor nem várt vendég volt. Csak Mária
és József lelki adventjére számíthatott. Évekig ette a menekültek, hazátlanok kenyerét. Aztán Zakeust leszólította a fáról, mert „ma” az ő vendége
akart lenni. Bárhol megjelent vendégségben, a terített asztal körül, oda
üdvösség köszöntött be. Szenvedése előtt tanítványait is vacsorára hívta.
Példabeszédeiben Isten és ember közös lakomáját, baráti találkozását a lakodalmi vendégséghez hasonlította, ahogyan ő maga is részese akart lenni az ifjú pár örömének a kánai menyegzőn. Adventi vendégvárásunkban,
ünnepi vendégjárásainkban érdemes ezt a kérdést is feszegetni: ünnep, ha
egy vendég betoppan házamba? Van-e hely a szívünkben a váratlan vendégek számára? Idegen számunkra a be nem jelentkező, hívatlan vendég?
Felismerjük benne az Úr látogatását? Ha nem is készülhetünk fel kellőképpen fogadására, nem sikerül úgy sütni-főzni, hogy megvendégeljük
Őt, attól még szívünkben helyet szoríthatunk, mert ott érzi jól magát.
Félretéve az előítéleteket, a róla kialakított sémáinkat, vendégül kellene
látnunk Őt. Ahelyett, hogy egész napunkat betáblázzuk, szeretteinket is
órarendbe gyömöszöljük – akár egy nyelv- vagy zongoraórát –, a vendég
érkezését tekintsük kiváltságos időnek, az üdvösség pillanatának. Hisz
rajta keresztül, maga Krisztus érkezik hozzánk. Megjöhet egy be nem
jelentkezett régi barátunkban, egy kócos cigánygyerek könyörgő tekintetében, a karácsonyi kántálók vagy betlehemezők énekében, egy kávéra
behívott, rég nem látott osztálytársunkban, vagy a külföldről előkerült,
már halottnak hitt ismerősben.
Isten sosem lehet váratlan vendég. Ő állandóan ’ma’ jön el. Ne várakoztassuk meg, ne keressünk neki helyet a határidőnaplónkban. Spontán
jelenésére várni, nemcsak a vasárnapi egyórás istentisztelet részére fenntartott, kiszorított időt jelenti. Jobb lenne folyton készen lenni, hogy akár
szerepeink is felcserélődjenek: Ő legyen a vendéglátó, s mi a vendégei.
„Legyetek olyanok, mint a szolgák, kik urukra várnak, hogy mihelyt
megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki… Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, és felszolgál
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nekik… Boldogok, azok a szolgák!” (Lk. 12, 36-39). Akkor önkéntelenül
mondhatjuk, mint Szent Péter a Tábor hegyén: Uram köszönjük, hogy
eljöttél hozzánk. Olyan jó Veled lenni! Jézus soha nem okoz csalódást.
Megérkezése nemcsak kellemes meglepetés lesz, hanem minden várakozásunkat felülmúlja.
2010. december 8.
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Karácsonyi stressz
A ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel – énekli Zorán,
majd folytatja Olyan jó, jó, jó… de mondd, hány perc az ünnep? Művészi
ihletésű, költői képei egyszerre repítenek a természetfeletti magaslatokba
ugyanakkor pedig szívbemarkolóak. Az ünnep titkát ragadja meg velük:
mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, mint rossz álom, ha felriaszt és odabújsz hozzám… Annyit ér az ünnep, csak olyan, mint a félrekapcsolt csengetés, ha drága hangot vársz, vagy régi zsebben maradt pénz,
mit szűk napon találsz…? Igaz is, mit ér nekünk az ünnep? Mit jelent ma
ünnepelni? Mire való a nagy felhajtás? Kikapcsolódni vagy bekapcsolódni? Szórakozni, lazítani, vagy…?
Meglehet, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen válaszolunk. Annyiféleképpen éljük át. S ha most konkrétan a karácsonyi ünnepekre –
egyesek szerint pusztán téli ünnepekre – gondolok, bizony nagyon színes a
kép. Van, akinek csak munkaszünet. A munkamániás mókuskerék egyik
megállója. Felszusszanás, búfelejtés, a fölös gőz kiengedése. Alkalom egy
jó bulira, hogy végre ne idegesítsen reggel a vekker, akkorát aludhassak,
amekkorát jólesik. Hogy végre azzal foglalkozzam, amit igazán szeretek:
kedvteléseim, játékaim, szenvedélyeim kikapcsoljanak ebből az őrült, sikerorientált rohanásból. Olyan jó, hogy legalább ilyenkor együtt van a
család.
Amikor én ünnepre gondolok, úgy érzem, hogy ilyenkor megsimogat,
elringat a LÉT. Isten karjába vesz, felemel a földről és kisimítja arcomról a
ráncokat. Néha meg is sirat, kizökkent az időből és azt súgja lelkembe: reád
leheltem örök szeretetem pecsétjét! Ne félj. Most vagyok igazán veled…
Az ünnep idején Isten egy kissé megéreztet valamit mindabból, amit
szem nem látott, fül nem hallott, emberi ész fel nem fogott, amit Ő azoknak készített, akik szeretik. Így erősödik önazonosságunk, a múlt emlékei
és a jövőbe vetett reménység, miközben örömmel adjuk át magunkat a jelennek. Ünnep idején a lélek is ünneplőbe öltözik. Ezért nem elhanyagol-
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hatóak a részletek: a vasalt ing, a jó zene, a frissen vágott virág, az életet
sugárzó örökzöld fenyőfa, a gyertya, a fények és a terített asztal. Az ünnep
észrevéteti velünk a szellemi valóságokat, túlcsordul a lelkünk a szeretettől, gondolataink, szavaink, gesztusaink megszépülnek és ajándékká
válnak. Ahogy Zorán mondja: a béke, nehogy elfelejtsd, üzen, hogy létezik… Igazából a Karácsony is azt juttatja eszünkbe: életünk igazi folyása
nem a lineáris, folyton fogyó időben zajlik, hanem a kairosban, a földön
már megérinthető, az ünnepekben tetten érhető isteni, szakrális időben
teljesedik ki.
Az ünnep eredeti magyar megnevezése az id gyökből indul. Id nap, id
nep: az idvesség, az üdvösség napja. Az ünnep valódi arcát Karácsonykor
is csak az tapasztalja meg, aki képes ’stresszmentesíteni’ a téli napfordulót.
Aki a mézeskalácson, disznóvágáson, ajándékvásárláson, beiglisütésen túl
nemcsak a fények, csengők, és giccses ’csendes éjek’ hangulatától bódul
el, hanem ráérez a lelke mélyén üzenő isteni szóra. Az év végi elvárások és
a karácsonyi stressz nem egyszer tönkreteszik az általunk előre megálmodott idillt, frusztráció, veszekedés lesz belőle. A filmekből látott tökéletes
ünnep romantikája legtöbbször inkább elrontja ünnepeinket, semmint
elősegítené annak meghittségét. Igaz, ez nem jelenti azt, hogy karácsonyi
ünnepi programjaink között ne szerepelhetne egy közösen megnézett jó
film. Viszont, ha a felszabadító, önzetlen isteni és emberi szeretet szívünk
mélyén egymásra találnak, ha engedtük, hogy megérintsen a kegyelem,
akkor az ünnep nem nyomasztó lesz, nem kifáraszt, varázslata nem csak
néhány percig vagy napig tart, hanem megérezzük csodatévő erejét, a felejthetetlen pillanatok feltöltenek, átalakítanak és újból duzzadni fogunk
az életerőtől. Azokkal tudunk együtt ünnepelni, akiket szeretünk. A családi rituálék, a rokonlátogatások, a különféle népszokások mind-mind az
alaptényre építenek: Isten megjelent közöttünk. Eljött az üdvösség napja,
az Istengyermek belakta a földet.
Hittől megvilágított értelmünk rendet rak érzelmeink és hangulatváltozásaink között. Az ünnepen látjuk be igazából, hogy – ha Isten maga
szeretet, akkor nekünk is szeretnünk kell egymást – ez milyen következményekkel jár. Nem olcsó, felszínes, kifizetődő szeretetről van szó,
hanem ingyenes, áldozat-keresztet hozó, a mélységes és felfoghatatlan
Három Személy egy Isten szeretetét némiképp „visszaverő”, belőle élő és
azt hirdető szeretetről.
Kívánom, csendes ünnepi óráinkban ez a Titok remegtesse meg bensőnket, ez késztessen jobb emberré válni.
2010 december 15.
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Messiásunk született
Karácsony szomorúbb oldalával kezdem, mert nem hagy nyugodni
a minap hallott hír, miszerint a román kormány családcentrikus politikájának köszönhetően sok édesanya attól sem riadt vissza, hogy császármetszéssel 7-8 hónaposan már „megsiettesse” a szülést, hogy december
végéig beleférjen még a kétéves gyes határidejébe. A pénz(telenség)nek
köszönhetően az elvadult lelkű embereknek már az élet sem szent.
Mint ahogy annak idején Betlehemben is bizonyára sokan meg akartak gazdagodni a falusi meg városi turizmusból, ha már a népszámlálás
„hoz a konyhára”. Akik kiadták József és az áldott állapotú Mária útját,
nem is sejtették, miről maradnak le: az angyalok énekéről, a csillagok
szokatlanul fényes ragyogásáról, magáról a lényegről: a Megváltó születéséről. A pénzért szülő édesanyák, vagy akik azért nem vállalnak gyereket, mert nincs hasznuk belőle, elmennek a lényeg mellett, mondvacsinált
problémára rossz megoldást keresnek. Mint ahogyan a karácsony is ma
sokaknak inkább problémát jelent, gondot okoz, fölösleges kiadással jár,
stressz-tényező, semmint örömteli ünnep. Holott a karácsony megoldás.
Válasz az ember évezredes kérdéseire.
Isten maga lesz emberré, hogy az ember megistenüljön. Halandó lesz a
halhatatlan, hogy a profán megszentelődjék. Évezredekig készítette ezt az
ajándékot – a teremtéssel, a prófétákkal, egy nép különleges pártfogásával
–, míg aztán végre, az első karácsonykor „kicsomagolta”: Jézus Krisztusban. Földre született, emberként, minden felhajtás nélkül. Nem voltak
tévékamerák, hogy egyenesben közvetítsék, nem tolongtak a barlang
előtt újságírók, nem csörgött Szent József mobilja, és a pásztorok kutyái
sem ugattak túl hangosan az angyalok énekére. Amit mi idillként festünk-énekelünk meg, az a lehető legegyszerűbb, szegényes, természetes,
de meghitt környezetben játszódott le, holott… a világtörténelem legnagyobb szenzációja. A Karácsony és a Húsvét hitünk titokzatos alapigazságai, amivel a beavatottság nélküliek, a hitetlenek, a hűvös távolságtartók,
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az elköteleződni nem akarók nem tudnak, mit kezdeni.
Isten emberként születik bele a földi világba, aztán feltámad a halálból, a halálnak nincs hatalma rajta, mert nyilvánvaló lesz, hogy igaz Isten
és igaz Ember. Karácsonykor Istennek ezt a mélyen, igazán emberi oldalát
láthatjuk. A legbelsőbb énjébe, a szeretet titkába avatott be minket. A
szeretet életet szül, egy házasságban is. Ezt nem kell, nem lehet megmagyarázni. Maga az édesanya sem képes rá, pedig kilenc hónapig hordozza
a szíve alatt. Csak csodálkozik és dadog a csoda láttán: minek vagyok
én részese? Ki az ember, hogy ilyet tehet? Isten beletestesült az anyagba,
hogy átlelkesítse azt. Hogy megszentelje az életet. Hogy az ember érezze:
életet foganni, elfogadni, világra hozni – öröm. Hogy a férj és feleség
nem „csinálják”, hanem elfogadják, és szentként tisztelik az újszülött életét. Az igazi karácsony-ünnephez, a lelkek-szemek-arcok öröméhez nem
szükséges pénz, hanem elég pusztán rácsodálkozni egymásra. És itt van
köztünk Isten.
Ezekben a napokban (is) az Ő szemével tekintünk a házastársra, a
barátra, a koldusra, könnyebb ráhangolódni a jóra és mindarra, ami
nyugtat, békét ad. Ez is Isten ajándéka. Mert Jézus Krisztusban önmagát
ajándékozta nekünk. Velünk akart lenni. Hogy az ember, akit szeretetből
teremtett, és aki – szabadsága folytán – eltávolodott tőle, újból sorsközösségbe kerüljön Vele. Övéi közé jött.
Vannak teológusok, nem is kevesen, akik állítják, a Bibliából kiolvasható, hogy Isten akkor is megtestesült volna, Jézus Krisztus akkor is földre született volna, ha nem lett volna Ádám bűne… És ebben van valami.
Ahogy a hitvallásban mondjuk: értünk, a mi üdvösségünkért… Mennyi
mindent megtett értünk.
Mi mit teszünk érte?… Már az is egy lépés volna, ha visszaadnánk
Karácsony lelkiségét – önmagunknak. Ha ez a meghitt ünnep semmi
egyébről nem szólna, csak erről: Öröm tölt el Uram, hogy megszülettél
közénk. Mint a pásztorok, én is letérdelek jászlad elé, azt adom, amim
van, amit tőled kaptam, magamat!
Te nemcsak „kis jézuska” vagy, hanem Üdvözítőm!
2010. december 22.
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Ami régi, s ami új
Új seprű jól seper – szoktuk mondani. Ami régi, az már kopott, elavult, kiment a garanciából. A tömeges szeméttermelés demokráciájában
(diktaúrájában?) a legújabb fogkrém jobb a tegnapinál, az idén vásárolt
’vadi’ új limuzin versenyképesebb a tavalyi kiadásnál. Miért ne: kenyérből is mindig friss kell. Vannak, akik időnként lecserélik házastársukat is,
mint a zoknit vagy az elhasznált háztartási gépet… Mintha belénk lenne
kódolva az új iránti vonzalom. Nem becsüljük a régit, nem értékeljük, nem
tudunk már örülni neki. Újra és újra várjuk azt, amit már egyszer megtapasztaltunk, kergetjük a friss zsigeri vagy szellemi élményeket. Ahogyan
az autó üzemanyagtartályát rendszeresen feltöltjük, új utáni éhségünket
is szüntelenül csillapítani kell. Nem elégszünk meg a régi folytatásával,
életben tartásával, az emlékek sem boldogítanak, a tanultak-tapasztaltak
sem elégítenek ki. Valósággal habzsoljuk az újat, a váratlant, a meglepőt.
Ami meghökkent, feldob, ami megemeli adrenalin szintünket, ami felcsigázza vágyainkat, egyáltalán: ami életben tart. Ha nincs változás, megáll
az élet. Az embert nem nyugtatja meg a takaréklángra helyezett, ’stand by
üzemmód’. Van bennünk egy jókora vágyakozás, reménykedés, elvárás is.
Ez esetben a bizonytalan jövő egyszerre megtelik titokzatos ígéretekkel,
amelyek, ha megvalósulnak, megújítják életünket. A véges nyújtózkodik a
végtelen után. Egyfajta ’csak azért is’ dac, hogy az ember minden csalódás
és kiábrándulás ellenére képes újból nekivágni, reménykedni abban, hogy
a cél elérhető. Lesz még jobb is, vannak még csodák.
Ilyenkor újév elején sokakban csupa felfokozott lelkesedés lesz úrrá.
Az esztendők fordulója az új varázsával lepi meg az embert. Mert hisz
az érintetlen ragyogásában. Hisz abban, hogy az új képes megváltoztatni,
jobbá tenni. Akinek sikerült új autót vásárolnia, vagy új lakáshoz jutnia,
az az érzése, hogy ezzel ő maga is más ember lett. Ahogyan a legkorszerűbb elektronikai cikkek új életminőség ígéretét sugallják, ahogyan egy
plazmaképernyőn a háromdimenziós kép látványa, vagy egy cédélejátszó
térhatásos sztereó-hangzása valósággal elkápráztat, az újszerűség élményével ajándékozva meg használóját. Szándékosan, vagy tudat alatt, de az
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új tárgyakkal új életérzéseket akarunk megvásárolni.
Új esztendőben új szívekkel – énekeljük templomi énekünkkel. „Új
bor új tömlőbe való”, „Nézd, én újjáalkotok mindent”– tanítja Jézus
Urunk. Vajon év eleji fogadkozásaink, jókívánságaink tükrözik-e változás utáni vágyunkat? Vajon valóban új emberekké szeretnénk válni ebben
az Isten-adta újesztendőben? Mert lehet ugyan fogadkozni, hogy: tanulni
fogok, fogyókúrába kezdek, lemondok a cigarettáról, nekifogok egy egyetemnek, többször járok templomba vagy kutyát sétáltatni, ha a lényeg
igazából nem változik. Pedig változhat(na).
Az ember az egyedüli teremtmény – mert erkölcsi lény, személy – aki
képes a változásra. Képes megújulni, átlépni önmagán. Képes harcba
szállni a gonosz minden trükkjével. Képes ellentmondani az ördögnek
és átlátni a sátán angyalának minden cselfogásán. Ehhez pedig nem a
GDP növekedése, nem az autonómia, nem is a gazdasági válságból való
kilábalás adja a lelkesítő ösztönzést, mégcsak az sem, hogy kapott ebben
az új évben is egy újabb esélyt az életre, hanem maga a LÉLEK. Aki az
újesztendő asszonyát, Máriát is arra sarkallta, hogy áldott állapotában se
teljen el magával, hanem észrevegye a messzi távol élő rokonát, Erzsébetet, akinek éppen rá volt most szüksége. „Mária nem azért ment Erzsébethez, hogy Magnificatot énekeljen, hanem takarítani, vizet hordani, ruhát
teregetni, egyszerre benne maradva a természetes és a természetfölötti világban”. (Nobilis Márió)
Új esztendő első napjainak erről kellene szólniuk. Milyen újat akar
teremteni Isten általam? Mik azok a lehetőségek, adottságok, bennem
szunnyadó életenergiák, amelyek felcsillantják az új élet, a szebb jövő lehetőségét? Hol tudom én felemelni, segíteni a másikat? Amikor magyarok ezrei inkább megfutamodni, lelépni akarnak a felelősség és áldozat
elől… Amikor többnyire inkább csak panaszkodunk és legyintünk – nekünk, Istenben bízó, Krisztus-követő erdélyi magyarokként új esztendő
első napjai inkább arról kell, hogy szóljanak, a Lélekre hallgatva úgy kell
megadniuk a kezdeti leütést, lelkesedést, hogy vegyük kezünkbe sorsunkat. Eresszük el a régit, hogy betölthessen az új. Kifarolva személyes vagy
közösségi zsákutcáinkból, küzdjünk elszántabban nemes céljainkért.
Kezdjünk el újra szeretni és dolgozni. Akarjunk összefogni, és változtatni
életünkön. Dobjuk el, ami nem vált be, engedjük el a nyafogás, a kényszeres megfelelés, a behódolás, a megalkuvás kísértését, és bízzunk Isten
mindent megújító Lelkében, mint Mária, mert akkor Isten országa itt,
helyben testet ölt, valósággá válik.
2011. január 5.
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Igaz-e a hamis?
Egy frissen készített európai felmérés alapján – amihez a hazai felmérés is meglehetősen hasonlít –, kiderült, hogy az átlagember kikben bízik
a legkevésbé.
A „hazudós” társadalmi csoportok élén természetesen a politikusok
állnak, őket követik az autóértékesítők, a futballisták, a szakszervezeti
vezetők, az újságírók, a pénzügyi tanácsadók, a turisztikai ügynökök, az
ügyvédek, a papok és a taxisok. Talán szakmai ártalom, de nekem feltűnt
hogy ebből a tízes listából hiányoznak a reklámok kiagyalói, a divatmogulok, a biztosítótársaságok, és a sort folytathatná mindenki. Nyilván
elgondolkodtató, miért nem bízunk ezekben a csoportokban, miért támasztunk velük szemben sokszor alaptalan elvárásokat, miért szeretnénk,
ha állnák végre szavukat és betartanák ígéreteiket.
De még érdekesebb, hogy minden csalódás, becsapottság-érzés, átverés, manipuláció, bizalmatlanság ellenére szívünk mélyén szeretnénk, ha
gondolataink, szavaink, tetteink megegyeznének. Ugyan ne tartson nekünk senki erkölcsi prédikációt, mégis szükségünk van arra, vágyódunk
rá, hogy az igazsághoz mérjük életünket. Szeretnénk becsületesek megbízhatóak, igazságosak lenni. Ha nekünk nem is sikerül, azért másoktól
elvárnánk. Ugyanakkor milyen jó, a zavarosban halászni: ha ő hazudott,
én sem mondok igazat. Vagy mégsem? A hazugság atyja, a sátán már
Ádámban elültette a kétely, a tagadás szellemét, amikor arra kísértette,
ne bízzon a Teremtőben, vegye kezébe sorsát, döntse el majd ő, mi a jó és
mi a rossz.
A hazudozás egyidős az emberiséggel. Szabadságunk velejárója, hogy
letagadhatjuk azt is, ami napnál világosabb. Szinte szükségszerű lett hogy
együtt éljünk a hazugság valamilyen formájával. Ha úgy tetszik, hazugságban élünk. Kényelmesen berendezkedtünk erre a képmutató kettős
életre, ahol mást gondolunk, és mást mondunk, netán máshogyan cselekszünk. A világirodalom remekművei, a történelmi emlékezet valósággal
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hemzsegnek a cselszövések, megtévesztések, árulások és szélhámosságok
nagy drámáitól. Politikusaink is hangoztatják, hogy a politizálás nem más,
mint a hazugság művészete. Emberi kapcsolatainkban is naponta tetten
érjük a féligazságok, a csúsztatások, a tagadások és szándékos felejtések
megannyi árnyalatát. ’Azonnal jövök, majd hívlak’, ’bocs, most nem érek
rá, majd beszélünk’, ’sokat gondoltam rád’, ’hogy vagy?– köszönöm jól’,
’dehogy haragszom’ – típusú elszólásaink általában az őszinteség hiányát,
a mesterkéltséget, az igazság eltakarását célozzák.
Gyakorlatilag már meg sem fogalmazzuk magunknak a vádat, mert
nem is akarunk szembesülni lelkiismeretünk hangjával – már ha egyáltalán az még hallható. Lehet ugyan filozofálni, vagy éppen kidekázni: meddig menjek el az igazság kimondásában, mi nem tartozik a másikra, egy
részét elhallgatom vagy csak félig mondom ki, nem akarom őt megbántani, inkább kegyes kis hazugságaimmal szőnyeg alá seprem az ügyet… és
hasonlók. Hazugság-trükkjeink állandóan bővülnek, a gonosz rafinériája
szinte kifogyhatatlan: lehet valaki szemfényvesztő, álszent, gyenge vagy
gyáva, áruló vagy kém, lehet bértollnok vagy jól fizetett reklámszaki, lehet hazudni színleléssel vagy hatalommal, lehet hazudni félelemből vagy
számításból, iróniával vagy éppen az igazság elhallgatásával. Egy bennük
a közös, nem vagyunk bátrak, gerincesek, egyenesek, következetesen kiállni az igazság mellett. Az igazság szerint élni és gondolkodni. Jóllehet az
üzleti vagy a sportélet is megköveteli a korrektséget, fair play magatartást.
Vagyis, hogy tiszta lapokkal, és minden kártyánkat kiterítve játszunk.
Mi akkor a teendő? Mi a gyógyír a társadalmunkban is általános gyanakvásra és bizalomvesztésre? Mert érezzük, hogy nem lehet sokáig hazugságban élni. Végül kibújik a szeg a zsákból. Akinek vaj van a fején,
előbb-utóbb napfényre kerül, és kiderül a turpisság. Mielőtt másoktól elvárnánk, jó lenne már magunkat is rádöbbenteni arra, amit Jézus mond:
„az igazság szabaddá tesz titeket”. Valójában hozzátartozik önbecsülésünkhöz, hogy igazat mondjunk. Hogy az Igazsághoz, Isten igazához
szabjuk életünket. Hozzá képest igaz, valódi, vagy hamis valami… Isten
igaz, sőt Ő maga az Igazság és az élet! Neki hazudni igazán képtelenség.
Inkább önáltatás. Márpedig a látszatigazságok, az álokoskodások csak
többletterhet rónak pszichénkre és lelkünkre, de előbb-utóbb megtelik az
a bizonyos edény, és kiloccsan. És nem vigasztal, hogy más is ezt teszi.
Amikor az igazságra szomjazunk, akkor a minket szerető, hozzánk
Irgalmas Istent óhajtjuk. Ő tesz igazzá minket. Ez csak akkor sikerül,
ha őszinték vagyunk magunkkal és egymással. Ha bevalljuk a magunk
gyengeségét, és inkább az Ő erejében, igazságában, mintsem a mi törékeny igazunkban bízunk. Ezért mielőtt másokat elítélnénk, vagy rájuk
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aggatnánk gyanakvásunk kényszerzubbonyát, tegyük Isten elé igazunkat, és hasonlítsuk azt az Ő igazához. Így az is kiderül, mennyire voltunk
őszinték magunkhoz.
A tisztességre, a becsületre nemcsak jóhírnevünk miatt van szükség,
hanem, hogy a magunk, szeretteink és Isten szemébe is nyugodtan nézhessünk. Arcpirulás nélkül.
2011. január 12.
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Házszentelés után
Lassan véget ér a karácsonyi időszak, a házszentelések sora Erdélyszerte, lelkünk-házaink felfrissülve, Isten áldásától eltelve indulunk neki
az újesztendő kihívásainak. A kimerítő háromhetes rohammunka, minden papot testileg-lelkileg igénybevett és megpróbált. Néha esténként
magam is úgy éreztem, hogy esek össze a fáradtságtól, de aztán egy meleg
zuhany és a pihentető alvás után másnap új erővel indulhattam a családlátogatásnak is beillő áldásosztásra.
Évről évre azt tapasztalom, hogy az emberek – függetlenül felekezeti
hovatartozásuktól – egyre inkább igénylik, várják, hogy otthonuk az isteni áldástól megújuljon. Hogy hallják kimondva az áldás szavait: „Áldd
meg Urunk e hajlékot, és annak minden lakóját! Távolítsd el közülük a
betegséget és a bajt, védd meg őket a gonosztól egészségben és békességben, hogy ők maguk is áldássá legyenek!” Az ember érzi Isten hiányát.
Érzi, ha rossz fát tett a tűzre, s azt is, hogy szükség van arra, hogy újra és
újra segítségül hívja Istent, hogy élete jó irányt vegyen.
Amióta Jézus belépett a Jordán vizébe és megkeresztelkedett, a természet erői, a szenttel érintkező tárgyak is közvetíthetik az isteni áldást.
Ezért szentelt vizet az egyház, már a korai időktől kezdve. Ezért vitték
haza eleinte maguk a hívek a szenteltvizet, hintették házaikra, állataikra,
öntötték kútjaikba, hogy minden, amivel e megszentelt víz érintkezik,
megszentelődjék. A házszentelés alapja az a keresztény, hívő meggyőződés, hogy az Úr velünk lesz, ha segítségül hívjuk. Az áldás szó tulajdonképpen azt jelenti: jót mondani, ’bene dicere’. Az áldás jókívánság, jót
előidéző gesztus. Miden jó forrása a legfőbb jó: Isten. Áldott állapotban
lenni, Istennel lenni. Az egyház, liturgiájában sokszor kéri Isten áldását tárgyakra, hogy azok a lélek üdvösségének eszközeivé váljanak. De
tágabb értelemben áldást jelent minden jókívánság, amelyet egymásnak
mondunk, akár ilyenkor, újév elején.
Milyen szomorú, hogy nehezünkre esik már úgy köszönni: Isten áldjon meg! Amikor az étkezés előtt a családfő áldó imát mond, amikor
keresztet karcol a kenyérre, mielőtt megszegi, vagy gyermeke homlokára
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rajzolja, amikor az iskolába indul – gesztusaiban Isten áldó művét folytatja, és teszi egyértelművé. „Áldás az, ami nélkül a bőség fárasztó, üres,
… a gazdagság értelmetlen, és akár meg is lehet csömörölni tőle”– állítja
dr. P.Tóth Béla. Ahogyan nem eléggé sokat idézett mondásunk tartja:
hiábavaló az ember fáradozása, ha nincs rajta Isten áldása. Az áldás hat,
az átok nem. Az áldás Istentől jön, az átokkal a gonoszt szolgáljuk. Nem
mindegy, kinek az oldalán állunk.
Házszentelési áldásainkban, szenteltvízzel hintjük meg otthonainkat,
hogy ezzel védettséget biztosítsunk azoknak, akik az áldás erejét megtapasztalva képesek lesznek a gonosznak ellenállni. Védettséget kapnak.
Hála Istennek egyre többen érzik közülünk, hogy – ahogyan egy jellegzetes helyi terméket, egy kihalófélben lévő fajt, egészségünket – úgy
életünket is „le kell védenünk”. Isten oltalmába ajánlva, védettség alá kell
helyeznünk. Nem babona és nem varázslás, amikor gonoszűző jelentést
is adunk neki, amikor a garázst, a műhelyt, az üzletet, a tejcsarnokot, a
könyvtárat, a községházát, az iskolát, a szerkesztőséget, a stúdiót vagy
’urambocsá’ az istállót is megszenteltetjük. Ez a szentelés nem a szentségre/szakramentumra vonatkozik, nem a profán használat alóli kivonást
szolgálja, hanem ellenkezőleg: Isten áldását viszi az élet profán területére
is. Magyarán nem szentség, „csak” szentelmény, egyfajta áldó imádság,
hogy munkánk eredménye, a siker, a jó, az igaz és a szép, istenhitből és
szeretetből fakadjon. Az egészséget, családunk, nemzetünk boldogulását
nem saját ügyességünktől, pénztől, hatalomtól, politikai konstellációktól
várjuk, hanem Istentől.
A karácsonyi házszentelés azért is más, mint a húsvéti, mert ilyenkor
a pap, mint Krisztus megbízottja maga látogat el a családokhoz, mintegy
házhoz viszi az áldást, hogy mint a napkeleti bölcsek, tanúságot tegyen
a Megváltó születéséről, és azok is higgyenek, akik még nem találkoztak
mostanig a Betlehemi Istenfiával. Sok helyen a Gáspár, Menyhért, Boldizsár kezdőbetűi helyett latinosan írják az ajtófélfára: 20+C+M+B+11,
Cristus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg e hajlékot. Falusi házakban nem ritka az a falvédő, melyre nagyanyáink még felhímezték ezt
a sokatmondó hitvallást:
„Hol hit, ott szeretet./
Hol szeretet, ott béke./
Hol béke, ott áldás,/
Hol áldás, ott Isten,/
Hol Isten, ott szükség nincsen!”
2011. január 19.s
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Neveden szólítottalak
Itthon javában tart a névváltoztatás, magyarosítás körüli herce-hurca.
Bonyolítja az ügyintézést a bürokrácia megannyi útvesztője, és mintha
az erdélyi magyar is rádöbbent volna, hogy élnie kell jogával, emberi
méltóságát védi, ha nevét védi.
Jó két hete maga a pápa emelt szót a „sztárnevek” elburjánzása ellen.
Igaz, már a római színműíró, Titus Plautus megalkotta az – azóta szállóigévé vált – szóösszetételt, miszerint a neved, a sorsod: nomen est omen.
Hogy végzet-e vagy sem, azt most ne elemezzük, de azért mindenki érzi,
tudja, hogy a név meghatározza az embert, az egész személyiséget. Még
történelmi távlatokban is.
Anyáink-apáink nemzedékének felfogásában még az volt az ildomos,
a célszerű, hogy beazonosítsák vele a rokonságot, megőrizzék a családfa
folytonosságát, és olyan neve legyen az embernek, aminek viselője érzi a
névadó égi pártfogását, példaképként tekinthet rá, azonosulhat vele. A
bibliai nevek, a szentek nevei ezért csengtek jól Székelyföldön is, bármelyik felekezetnél keresztelték a gyermeket. Azokat is lehetett becézni, ha
meg mást is ugyanúgy hívtak, gúnynevek, ragadványnevek segítették a
rokonságot, vagy a kívülállókat, hogy megkülönböztesse, pl. egyik Kovács Pistát a másiktól. A névadás, a kereszteléssel sajátos egységben életre
szóló döntésnek számított. Nem lehetett csak úgy kitalálni vagy felvenni
egy új nevet. És elsősorban nem a jogi bonyodalmak miatt. Ma már más
szelek fújnak. Ma nem elégszünk meg azzal, hogy nagy elődeink, vagy
szentek nevét büszkén viselve nyomukban járhatunk. Ma példaképeinket már moziban, tévében vagy reklámokban, stadionokban és arénákban látjuk. A Dzsesszikák, és Dzseniferek, Zorrók és Ronáldók mellett a
Mercédeszek, Tarzánok, Alexandrák és Nikolettek is divatba jöttek, a jól
hangzó márkanevektől, parfümöktől kezdődően, egészen a szülők szokatlan, extravagáns agyszüleményeiig. Különcködünk, bele se gondolva,
hogy a gyermeket egy életre megbélyegezzük, árucikké alacsonyítjuk, szó
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szerint végzetté alakítva sorsukat.
Nyilván nem kérhető ki a gyerek véleménye, de nem ártana túllátni
az olyan önös szempontokon, mint pl. jó hangzás, becézhetőség, lehetőleg senki ne viselje azt, legyen különleges, egzotikus, ne essen egybe
a névnap a születésnappal, kezdődjön mássalhangzóval stb. A névadás
ugyanis nem csak ízlés dolga. Azzal, hogy a szülőnek tetszik, még nincs
elintézve. Lehet, hogy felnőtt korára tesszük nevetségessé gyermekünket,
olyan nevekkel, amelyek most éppen divatosak voltak, de semmitmondó
a jelentésük. A névadás jog és hatalom: a szereteté. Isten a teremtéskor az
emberre bízza, hogy nevet adjon a teremtményeknek. De az emberbe saját
lelkét leheli. Ezzel sajátosan szoros kapcsolatba kerül vele. Innen érthető,
miért az ember tükrözi vissza leginkább Istenhez tartozását, a nevében is.
A névnek ezért nem kell szokatlannak vagy ritkának lennie. A legegyszerűbb, legismertebb, a leghétköznapibb név is jelzi: az ember kicserélhetetlen, egyedi személy. Maga az ember különleges, és egyedi, nem a neve.
Izajás szerint Isten nevén szólít mindenkit, és személy szerint életbe
hív, már anyánk méhében ismer. Övéi vagyunk. Név szerint ismer minden embert, egész valónkat. Mindent tud rólunk, személyként tiszteletben tart és szabad akaratot ad, miközben egy semmihez nem hasonlítható kapcsolatot alakít ki velünk. Isten nem úgy ismer, ahogy mi szoktuk
egymásról mondani: ismerem, hisz tudom, hogy hívják. Keresztnevünk
azt jelzi, ő valóban annak, olyannak ismer, akik, amilyenek ténylegesen
vagyunk. A keresztségben pedig beenged az ő újfajta, természetfeletti
családjába. A nevére irat minket. Ahogyan egy szerzetes is új nevet kap
a fogadalomtételkor. Isten neve pedig szent. Jézus nevére mindenki meghajlik az égben, a földön és az alvilágban, mert Ő az Úr.
Isten nevében van a mi nevünk szentsége, és nem egy jól csengő, hangzatos, divatos név miatt. Isten nevében teszünk jót egymással, Ő a kereszteléstől mindannyiunkat „szívére tett, pecsétnek”. A természetfeletti
lét síkján ez még szorosabb összetartozás, mint amit bármely, névtárban
található, anyakönyvezett név adhat.
Milyen jó, amikor azon a néven szólítanak, akinek égi védnökségébe is
beajánlottak szüleink. Ha tudunk azonosulni, fel tudunk nézni arra, akinek a nevét viseljük. Nem restellem kimondani, hogy az évek múlásával
magam is egyre jobban tudok azonosulni égi druszámmal, Szent Péterrel.
No nem csak azért, mert a viccekben állítólag ő álldogál a mennyország
kapujában, és lekáderezi a bejutni akarókat, hanem, mert számomra példakép. Felnézek rá, és büszkén viselem a nevét. Éppenséggel bibliai alakja, ténykedése, igazi emberi magatartása, és miért ne, tartása miatt.
Tudom, érzem, hogy Isten nemcsak őrangyalt rendelt mellém, hanem
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már keresztelésem óta ellátott mennyei barátokkal is, akik szorítnak és
lobbiznak értem, hogy odajussak, ahol ők vannak.
2011. január 26.
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Álarcaink
Az arc nem a tiéd, csak őrzöd valakiét… – énekli az Omega. Egy
istenarc van eltemetve bennem – írja Reményik Sándor. A farsangi
maszkabálokon szívesen viselünk álarcot, hogy ne ismerjenek ránk, hogy
megtévesszük a másikat, és szívesen tetszelgünk olyan álruhában, amely
valahol titkos vágyainkról is árulkodik. De az alakoskodás, az álarc
viselése nemcsak farsanghoz kötődik. Álarcot a világ minden kultúrája
használ, a történelem kezdetétől. Ezek az álarcok „elsősorban rituális
célt szolgáltak: hogy az ember eltakarva ’lényegét’, az arcát, egy kicsit
átalakuljon, belekukkintson az időn és téren túli világba. Aztán a mágikusvallásos alakoskodásból nőtt ki az ókorban a színjátszás, amelynek inkább
a szórakoztatás, a játék volt a célja”. (Szalontai Anikó)
A krónikák szerint Mátyás király is álruhában járta az országot, hogy
megtudja, hogyan vélekednek róla, hogy megfigyelje: rá hivatkozva, vagy
éppen a hatalom mámorában a vidéki kiskirályok hogyan nyomják el a
szegényt, és hogyan élnek vissza a tisztségükből eredő hatalommal. A farsangi időszak máig fennmaradt álarcos szokásai, a busójárástól a riói vagy
a velencei karneválig, mind megőrizték a lényeget: az ember szereti eltakarni igazi énjét, szeret inkognitóban maradni. „Maszkja biztonságában,
névtelensége megőrzésével mintegy hatalmat kap arra, hogy felmentse
magát a hétköznapi szabályok betartása alól” – állítja a fentebb idézett
szakember. A gond csak az, hogy a farsang végletesen kifordított világa
leleplez minket. Nekünk szegezheti a kérdést: valójában melyik is az igazi
arcunk?
Gondolhatunk konkrétan a plasztikai sebészetre, amikor tehetősebb
emberek, színészek, sztárok milliókat fizetnek azért, hogy fiatalabbnak,
szebbnek tűnjenek fel a világ előtt, mint amilyenek a valóságban. Betegesen elvetik a természetest, és ál-arcot öltenek magukra. Azonban
mindannyiunkban megvan a képmutatás késztetése. Amikor idegenek
társaságában vagyunk, kedvezőbb színben tüntetjük fel, megjátsszuk
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magunkat, megnyerőek szeretnénk lenni. Gyakran álarc a mosolyunk,
a dicsekvésünk, a viselkedésünk, az öltözködésünk, a szokásaink, a fontoskodásunk, a cinizmusunk, a keménységünk, kisded játszmáink, világhálós csevegéseink, – amikor tulajdonképpen elrejtjük, megtagadjuk,
elbarikádozzuk igazi énünket. Lehet ez óvintézkedés is, mankó is, hiszen
tudjuk a Bibliából, Jákob történetéből, milyen sebzett, törékeny az ember.
Bujkálunk Isten átvilágító tekintete elől, mint Ádám és Éva… Mert az
első bűn óta mindannyian sebzettek vagyunk. Nem szeretnénk még több
sebet kapni azzal, hogy minden kártyánkat kiteregetjük. Tudni kell titkot
tartani, tudnunk kell őrizni titkunkat.
Az álarc lehet kivetítés, kisebbségi érzésünk kompenzálása, lehet valamilyen elnyomott, fel nem dolgozott pszichés bajunk jele is.
De mégis, mire jó az álarc, és meddig? Mi van akkor, ha szerepeink,
álarcaink hirtelen lehullanak? Vagy mi van akkor, ha maszkjaink annyira
hozzánk tapadnak, hogy nem lehet aztán levakarni rólunk? Mi történik
velünk, ha egyszer csak, egy ösztönös gesztus, egy elszólás, egy tudattalanból felengedett mondat után kapunk észbe, és már késő?
Jézus báránybőrbe bújtatott farkasoknak, fehérre meszelt síroknak
nevezi a farizeusokat, akik a közvélemény előtt törvénytisztelő, vallásos
tekintélynek mutatkoztak és minden igyekezetükkel igyekeztek fenntartani a látszatot. De Istenhez méltóbb a bűnös alázata, aki beismeri, hogy
állandóan rászorul az isteni irgalmasságra. A magával eltelt, és feddhetetlenségével eltelt, másokat viszont becsapó képmutatás elzárja az ajtót az
isteni kegyelem elől. Jobb lenne, ha mielőtt önmagunkkal meghasonulnánk, vennénk a bátorságot, és legalább Isten előtt megmutatnánk igazi,
csupasz, bűnöktől sebzett énünket. Hagyjuk, hogy leplezze le álarcainkat
és szembesítsen igazi valónkkal. Mert ott benn, a lélek legmélyén az ő
védettségét élvezhetjük. Előtte szükségtelen álarcot viselni. Úgy vagyunk
természetesek, szépek, ahogyan teremtett. Nincs szükség mesterséges, ál arcokra, maszkokra. Az igazi istenarc pontosan az őszinteségben, a tiszta,
nyílt tekintetben, és a szeretet „gyengeségében” mutatkozik meg.
2011. február 2.
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Aki gondunkat viseli
Mi lesz, ha pártokra szakadunk, lesz-e jövőnk, ha így fogyunk?
Gyermekeinket taníttatjuk, de nincs elég munkahely, ki tart el minket
nyugdíjas éveinkben, mit hoz a holnap, lesz-e mit aprítanunk a tejbe?…
– sorjáznak bennünk a kérdések. A mindennapi közbeszéd csak panasz,
elégedetlenség, aggódás. Drágul a kenyér, nincs miből eltartani a családot, kevés a nyugdíj, nem bízunk senkiben, megkopott az életkedvünk.
Ugye, hogy magunkra ismerünk?
Az archaikus ember még közvetlen kapcsolatban volt a természettel,
s meg volt győződve, hogy a természet járását Isten közvetlenül irányítja. Mára már kifürkésztük a természet titkait, belenyúlunk a génekbe,
tudományos elméleteinket rendre lecseréljük, s ha kell, a biológia tankönyveket is átírjuk, csak éppen nehogy gátat szabjunk a szabadosság
rombolásának. Ruházatunkat, élelmünket már fejlett iparunknak és
gazdaságunknak köszönhetjük, megoldottuk a történelem és tudomány
megannyi rejtélyét. Már csak az a fránya időjárás maradt még hátra, ami
mindig keresztbe tesz. Igaz nem tudunk mit kezdeni a földrengésekkel,
szökőárakkal, lavinákkal és vulkánkitörésekkel, de néha az árvizekkel és
az erdőtüzekkel sem. Csúcstechnológiánk ellenére sem vagyunk boldogak,
megelégedettek. Sőt mintha jobban félnénk, mintha több volna a féltenivalónk: záraink, fegyvereink, biztonsági kódjaink erről tanúskodnak.
Minduntalan szeretnénk elfelejteni, hogy alkotásaink ma is függnek
a természet titkaitól, a szabadsággal járó bűn kiszámíthatatlan következményeitől, az emberi gyengeség esetlegességétől. Energiaforrásaink
kihasználása és igazságos elosztása pedig az emberi jó szándék és felelősség ingatag harmóniájától. Pedig nem szeretjük ezt a szót, hogy függés.
Ámde mégis függünk: adottságainktól, a körülményektől, az időjárástól,
egyszóval a titokzatos Léttől, amelynek részesei vagyunk. Ha őszinték
lennénk önmagunkhoz, bevallanánk: bizony éreztük, hányszor beleszólt
terveinkbe a gondviselés, hányszor áthúzta számításainkat, s attól nekünk
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mégis mindig jobb lett. Nevezzük ugyan szerencsének, véletlen egybeesésnek vagy éppen csodának. De ott megéreztük a gondviselés hatalmát,
erejét, simogatását.
A hegyi beszédben Jézus azt mondja: Ne aggodalmaskodjatok megélhetéstek miatt, tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek.
Mennyire más lenne gyermeki módon átadni a hatalmat a Gondviselő
Istennek, hogy mint az Atya gyermekei, jól érezzük magunkat, biztonságot, védelmet adó tenyerén. Bizony, jól esne függeni Tőle alázatban
és engedelmességben. Mint a gyümölcs a fán. Ő, hogyha megteremtette
ezt a világot, szent bölcsességével megtalálja a módját a fenntartásnak is.
Minden okunk megvan tehát, hogy Őbenne bízzunk. Előtte kedvesebb
az ember, minden virágnál, madárnál. A jézusi embert nem üldözi a fátum, a sors, nem menekül a végzet elől.
Ahelyett, hogy saját alkotásainkat, a tárgyakat, a pénzt bálványoznánk,
egyszerűbb lenne előtte leborulni, s átadni az életünk irányítását Neki.
Mert, ami véges, az esetleges, az nem tesz halhatatlanná. Mi magunk
viszont halhatatlanságra kaptunk meghívást. Az aggódás és panaszkodás
is sokszor azt jelzi, hogy bármennyire is szeretnénk, képtelenek vagyunk
saját erőnkből kilépni a tér és az idő szűk kereteiből.
Bízni, hinni, a Gondviselésben, ráhagyatkozni az engem szerető és
megtartó Istenre, feltételezi azt a pozitív hozzáállást, amellyel meglátom
Isten ujját életemben. Erről van itt szó. Nem a szüntelen panaszkodásra,
kritikára, aggodalmaskodásra fecsérlem energiámat, időmet, beszédemet,
hanem kialakítom magamban a hálás, a jót észrevevő és értékelő lelkületet. Keresem és megtalálom a lehetőségét, hogy minden napom egy
kicsit közelebb vigyen hozzá. Gyakorlom a jóságot, a türelmet, a megbocsátást. Nem merülök el sem a siker keresésében, sem a sikertelenség
miatti panaszkodásban, hanem tevékenyen élem az evangéliumot. Akkor
Ő megad hozzá mindent, amire szükségem van. Megmaradnak ugyan a
nehézségek, meg kell küzdenem az igazságért, el kell tűrnöm az igazságtalanságot és a betegséget, de közben megedződöm, teherbíróbb leszek,
mások számára pedig a remény forrása.
Ha ma kiállom a kísértés próbáját, holnapra már Ő maga simítja el
arcomon a ráncokat.
2011. február 9.

81

Projektgondolkodás
Újságolvasás közben mellbe vágott kolozsi kollégám felismerése a
módszeres Krisztus-követéssel kapcsolatosan, miszerint manapság nem
szeretünk elköteleződni, csak projektekben gondolkodunk. Felismerését
tovább göngyölítettem.
Félreértés ne essék, nem a gazdaságilag már nálunk is jól bejáratott,
nyomon követhető pályázati rendszert, a rajta keresztül történő fejlesztéseket kárhoztatom, nem a tisztességes vállalkozások miatt fáj a lelkem.
Hanem az olyasfajta mentalitás eluralkodása nyugtalanít, amiben csak
haszonlesés, pitiáner nyerészkedés a menő. Miért is köteleznénk el magunkat valami vagy valaki mellett?… Nem jó, ha sokáig leköti a figyelmünket egy műsor, egy ügy, egy szakmai terület, egy táj, egy ember.
Hangulataink hullámzásával váltogatjuk a tévécsatornát a távirányítón,
többféle diploma lapul a zsebünkben, hogy bármikor munkakört válthassunk, nincs szükség arra a házasság-papírra sem, amit az anyakönyvvezető kiállít, hogy ne kössön (le) semmi, ne kössön oda semmi a másik
emberhez, ha éppen váltani, változtatni szottyant kedvünk.
Miért is kellene kitartani egy eszme, egy párt, egy cég színeiben, ha
nem éri meg, ha máshol többet fizetnek? Ha nem én vagyok a helyzet
ura, ha megelégeltem a másodhegedűs szerepét, legyen szabad odébb állnom. Nincs gondom a következményekkel. Mintha megszűnt volna a
jövő iránt érzett felelősségtudat. Furcsállom a ma emberét, aki ennyire
félti szabadságát, aki nem akarja rátenni az életét semmire.
Holott… semmi sem lesz áldozatok nélkül. Ha nem tűzünk ki magunk
elé nemes ideálokat, egy magasztos ’befektetést’, – ami csak nemzedékek
múltán térül meg – holtvágányra fut az élet. Nem lesz tartása, íve,
egyenletessége. Nem lesz benne fejlődés, előrelépés. A sok egyetem miatt
ugyan kitolódik a családalapítás, a gyermekvállalás időszaka, de egyszer
mindenképp bele kell vágni, el kell köteleződni, hisz az élet sokkal
értékesebb, minthogy átlötyögjük. Kellenek a nagy célok, mernünk kell
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nagyokat álmodni, és nem rettenni vissza a következményektől. Az élet
nemcsak projektekből áll, egy jó adag merészség sem árt. Közben pedig
farkasszemet kell nézni a múlandósággal, a halállal is. Érdekes módon,
éppenséggel a földi lét végessége adhat hozzá bátorságot és szabadságot.
Én falusi környezetben nőttem fel, de elkötelezett emberek között,
és számomra sokat jelentett, hogy ezek az emberek tudták, miért élnek.
Bármilyen mesterségben, a munka és az imádság, a pihenés és a hasznos
időtöltés – az időjárás kiszámíthatatlansága ellenére – ritmust, lendületet
adott életüknek. A nagy felfedezők, a történelem nagyjai is rátették
életüket, nekivágtak az ismeretlennek, kockáztattak, pedig a jövőt akkor
sem lehetett előre kiszámítani. De hittek a gondviselésben, nem estek
kétségbe az akadályok láttán.
Ma ellenben, amikor mindenünk megvan, amikor minden kényelem
adott, elpuhultunk. A mai nemzedéknek nehezére esik a hosszú távú,
életre szóló döntés, mert az úgymond gátolja szabadságát. Gyanítom,
hogy van ebben egy adag gyávaság, megalkuvás, felszínesség, és a jövőbe
vetett hit, a bizalom, a reménység hiánya. „Projektgondolkodású világban
élünk – írja Szőcs Csaba a Vasárnap hasábjain –, amikor tudni akarjuk
azt, hogy ha most valamit elkezdünk, annak mikor és hogyan lesz vége,
ha ma elindulok, holnap hová érkezem, s mi lesz a következő lépés. Ilyen
hatások alatt nehezebben vállalható az ugrás az ismeretlenbe”.
Hogy a divatos szóval éljek, modern emberünk nem ’bevállalós’. Örök
fogódzók, valós értékrend híján elbizonytalanodott. Hűség, kitartás
– félelmetes szavak lettek. Leszokott az önálló kezdeményezésről. Minek
kockáztatni? Nem éri meg… Esetleg, amikor érdekei úgy kívánják, rövid
távon.
Jézus szerint, „aki mindvégig kitart, üdvözül”.
Itt nem márkahűségről, vagy jól felfogott, érdekeinkről, hasznunkról
van szó, hanem arról, hogy csak akkor lesz igazi nyoma az életünknek, ha
az Istentől kapott talentumot mindenestől kamatoztattuk. Ha mertünk
kockáztatni, ha elindultunk az „ismeretlen” célú, de mások által már kitaposott úton. Bármennyire is megterveztük, attól szép, izgalmas és érdekes
a jövőnk, hogy ismeretlen. Miközben azt is tudjuk, amit Máté Péter énekel: „Te ott állsz az út végén…” Ha elkötelezett emberek vesznek körül,
talán könnyebb, de mindenképp el kell köteleznünk magunkat valaki,
valami mellett. Ellenkező esetben elborít a bőség, a korlátlan lehetőségek
dzsungele felszippant, odalesz az élet, nem mutatunk fel semmit, csak
„végighintázzuk” az egészet.
Pedig a hit optimizmusa nagyon is megfér a realizmussal. Ettől szép
elköteleződni: vállalom az ismeretlen kockázatát, belevágok akkor is, ha
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nem látom dicsőséges kimenetelét. De érzem, attól érdemes, attól csillogó
a patinája, hogy elengedem a gyeplőt, rábízom magam, nem akarok mindent előre tudni, nem kötöm feltételekhez, nem akarok azonnal hasznot
húzni, mint az uniós projektből, hanem teszem a dolgom, s közben hagyom, hogy Ő is alakítson szándéka szerint. Nem akarom már most, zölden leszedni annak a fának a gyümölcsét, amit még el sem ültettem…
Szabadságom ettől még nem szűnt meg, azt sem mondanám, hogy
ésszerűtlen. Inkább biztonságérzet tölt el. Vállalom az Úrral való együtt
járás kalandját. Egy életen keresztül, félelem nélkül. Nyugodtan fekszem,
s nyugodtan ébredek, mert tudom: a pályát végigfutottam, s a jó harcot
megharcoltam – a mennyei projekt megvalósult.
2011. február 16.

84

Szilencium
Elmosolyogtam egy amerikai szenátor nemrég tett kijelentésén, miszerint nemcsak a maroktelefonon csevegő sofőröket, de a gyalogos mobilozókat is bírságolni kellene. Pedig, ha jól meggondoljuk, van benne
valami. Kommunikációtól hangos világunkban a szavak inflációjának vagyunk tanúi. Pletykálunk és sms-t írunk, naphosszat fecsegünk és kritizálunk, vitázunk és túlbeszéljük egymást, dicsekszünk és panaszkodunk,
be nem áll a szánk. Semmitmondó, megalapozatlan hírek, információk
és sztorik kelnek szárnyra, mert szeretjük hallani, megtoldani és továbbadni. Megbújunk a szavak mögé, jól becsomagolt, értéktelen mondanivalónk nem kötődik az igazsághoz, inkább a kibeszélő-show ragálya terjed
utcán és irodában, kávézóban és gyűlésteremben egyaránt. A média is
ebből él, a pszichológusok is jól keresnek, a politikai szájtépés már megszokott cirkuszi mutatvány. S mégis csodálkozunk, hogy mások nem adnak szavunkra, véleményünk nem tükrözi az igazságot, legfeljebb vélt
igazunkkal hozakodunk elő. Nem oldjuk meg a problémát, csak elkenjük
azt, szavakkal, sőt mi több visszaéltünk a nyelvünkkel, netán öltünk is.
Megöltük a csendet, eltemettük az igazságot.
A buddhisták szerint az üres beszéd a legnagyobb vétek. A karthauzi
szerzetesek hallgatási fogadalmat tesznek, mert úgy vélik: a csendben közelebb kerülünk Istenhez. Ismerős lehet az a szintén szerzetesi gondolat
– amely főleg elcsendesítő lelkigyakorlatok idején kerül előtérbe – csak
akkor beszélj, ha mondanivalód beszédesebb a csendnél… Annak idején
a Szabad Európa Rádió egyik műsora az Illés együttes zenéjével indult: a
szó veszélyes fegyver…
Isten szavával teremte. Nevét viszont nem árulja el, mert visszaélnénk
vele. Legyen elég az, hogy ő az, AKI VAN. A tudósok szerint nemcsak
azért nem mondhatjuk ki nevét, mert az szent, hanem mert kimondva
könnyen hatalmunkba kerítenénk. De szavát meghallhatjuk. Igéje vesénkig hatol, olyan, mint a kétélű kard. Néha bibliaolvasáskor, vagy a
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vasárnapi igehirdetés alatt lelkünkbe hasít a felismerés: ez nekem szólt. A
pusztai megkísértésnél Jézus magának a sátánnak adja tudtára, nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Jót, igazat mondani, szépen beszélni tehát maga Isten igéje tanít meg.
Nyelvédesanyánk, ez a gyönyörű magyar nyelv, a valóság árnyalataiba is
bevezet. Nem mindegy ugyanis, hogy valaki beszél, vagy mond is valamit. Már a hangsúly, a hanghordozás, a hanglejtés is elárulja, hogy szeretjük, ismerjük nyelvünket, illetve, hogy mit és hogyan akarunk mondani.
Nyelv nélkül nem volna vallás, nem volnának mítoszaink, nem volna
bölcselet, nem volna tudomány. Kapcsolataink elszegényednének. Elveszítenénk szabadságunkat – állítja Hankiss Elemér. Paul Ricoeur meg
hozzáteszi: az az élet, amelyet nem mondunk el magunknak vagy másoknak, nem igazán élet.
Van egyáltalán arany középút, amelyen járhatunk? Hiába, s méltatlanul ne élni vele, magyarán, ne fecsegni annyit, de mégis, ha megszólalunk,
akkor az építő, simogató, gyógyító balzsam legyen azoknak, akiknek
mondjuk? A szabados, szószátyár környezet ugyan nem segít ebben, de
úgy gondolom, adni kellene annyit magunkra, hogy időnként, rendszeresen megregulázzuk mondandónkat. Módunkban áll, hogy fegyelmezzük
csapzott gondolatainkat, határt szabjunk a véleménynyilvánítás parttalan
szabadságának. Hogyha lehet, inkább a jót, a szépet mondjuk tovább és
terjesszük magunk körül, és kerüljük a meggondolatlan, vagdalkozó kijelentéseket. Ez is lelkiség, önuralom, emberi méltóság kérdése. Szent Jakab
apostol a nyelvet kicsiny tűzlánghoz hasonlítja, amely ha felcsap, egy egész
erdőt fel tud gyújtani. Biológiai szempontból is egyik legerősebb „végtagunk”. Régen az udvari bolondot azért tartották a királyi udvarban, hogy
kimondja az igazságot. És közben senki sem vette komolyan. Legföljebb
a király. Be jó lenne, ha kevesebbet beszélnénk, és többet cselekednénk.
Ha inkább szeretnénk csendben maradni, és magunkkal szót érteni, mint
káros szócsatákban, értelmetlen szövegelésben egymást fárasztanánk. Azt
hiszem, nem csak hangulatunk, de kapcsolataink, életünk is beszédesebbé válna. Kiüresedett szavaink helyett mondanivalónknak súlya lenne.
Szívünkön, agyunkon átrostált szavainkból áldás fakadna.
2011. február 23.
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Pax et bonum
Előbb Tunézia, aztán Egyiptom, majd Jemen, Bahrein, Algír, Marokkó és most Líbia erőszakra és elnyomásra épülő hatalmasságai szűnnek
meg, dőlnek össze, mint a kártyavár. Az arab országok népei szinte egymástól kóstolták meg a tömeges lázadás és az utcai harcok ízét, szeretnék
lerázni az évtizedek önkényuralmát. Belháborúk, katonai összecsapások,
véres konfliktusok jellemzik világunkat, szinte állandóan. Térségünkben
a második világháború óta csak az 1989-90-es „kártyavár-omlás”, a délszláv polgárháború, valamint korábban az 1956-os forradalom mérhető
ehhez a véres eseményhez.
Szakemberek szerint a közel-keleti országok háborúinak fő oka az olaj
feletti uralom, amelyet egy kis réteg magának akar fenntartani, miközben nyomorgó emberek milliói az információrobbanás következtében öntudatra ébredtek, és a média segítségével egyre bátrabban élnek a tömeges
ellenkezés és a szabadság, a változás utáni vágy jogával. Vajon kiterjed-e
ez a háborús hullám Európára? Ez a kérdés foglalkoztatja most a politikusokat.
Minket, egyszerű hívőket inkább az a kérdés aggaszt: vajon erőszakosan ki lehet-e harcolni a békét?… Ha az erőszakkal egymás életét oltjuk
ki, akkor miért is harcolunk? Talán nem is olyan nehéz megdönteni egy
kormányt, törni-zúzni, forradalmat csinálni, felmutatni a véres kardot, és
tűzbe hozni az elégedetlen embertömeget…, de vajon nem kellene inkább
megbékélni a békével? Azt hiszem ez a nehezebb.
A gond az, hogy nem tudjuk értékelni a békét.
A rossz, a gonoszság – egyéni és közösségi, akár szerkezeti formában
– mintha újból és újból kitermelné a maga hazug logikáját, miszerint,
kell a háború, hogy a fegyvergyárak munkásai ne legyenek munkanélküliek…. A háború jó üzlet. Lehet, hogy a legnagyobb. Sok pénzt hoz a
konyhára. De a békéhez nem kell pénz. Vagy mégis? Jézus egyértelműen rászól Péterre: aki kardot ránt, kard által vész el! A hegyi beszédben

87

egyenesen boldognak mondja azokat, akik békességszerzők, mert Isten
fiainak hívják őket. Az utolsó vacsorai végrendeletében pedig: Békességet
hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Feltámadásakor ugyancsak
így köszönti meglepődött tanítványait: Békesség nektek!… Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Pax et bonum! – így
kezdte prédikációit, így üdvözölte vendégeit, így zárta leveleit Assisi Szent
Ferenc. Béke és áldás! Békét és minden jót! Békét és Jóakaratot! Áldást,
békességet, ahogyan protestáns testvéreink ma is köszöntik egymást!
Békében élni jó. Békében – saját lelkiismeretünkkel, szeretteinkkel, a
szomszéddal, az idegennel. És minden nézeteltérés, egymásnak feszülés
idején a béke útját keresni. Csak az tud igazán, szívből örülni, akiben
béke van. A szeretetben és az igazságosságban gyökerező békéért naponta
tenni kell valamit. Ha mást nem, legalább imádkozni érte. A hívő ember
békéje nem béketárgyalások árán születik, nem kellenek hozzá békefenntartó erők, nem olyan törékeny, mint a fegyverszünetre épülő diplomáciai sakkozások. A krisztusi ember azt a fajta békefolyamatot készíti elő,
ápolja és tartja meg, amely a szeretetre, a másik elfogadására, a testvéri
együttműködésre épül. Krisztusi békét krisztusi eszközökkel. Ezt a békét
Isten ajándékaként fogadja, ezt keresi, és ennek érdekében kész kilépni
önzéséből, engedni a kevésbé fontos dolgokban, hogy Isten uralma, országa, békéje egyre nyilvánvalóbb legyen a földön.
Nekünk erdélyi, európai keresztényeknek, magyaroknak és nem magyaroknak, vezetőknek és alattvalóknak egyaránt, meg kellene tanulnunk értékelni a békét, mint Isten ajándékát. Immár 50 éve békében
élünk, s mégis állandóan marjuk egymást. Holott már a családban meg
kellene tanulnunk, hogy a béke alapja a rend és az egyetértés. Hogy ne
engedjük egyhamar kibillenteni magunkat a béketűrésből! Ez nem hamis tolerancia, nem a bűnnel való összekacsintás. A csalóka szabadság
könnyen elvakíthat, és szabadjára engedett indulatainkkal csak rombolni
fogunk. A háború, a vérontás, de az acsarkodás, a gyűlölködés is zsákutca, életellenes bűn!
Ha a békétlenséget választjuk, nem vagyunk Isten fiai. És boldogok
sem. Ha a béke és jóság lobog életünk zászlaján, ha a Béke Fejedelméhez
ragaszkodunk, mint szőlővesszők a szőlőtőkéhez, nagyobb az esélyünk,
hogy mi örököljük a Földet. Akárcsak a szelídek, a nyolc boldogság tanúsága szerint.
2011. március 2.
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Méregtelenítve
Korunk legújabb divatja az ún. egészséges életmód. Értelmesen
szeretnénk élni, kerüljük a mérgezett élelmiszereket, félünk a fertőzésektől,
jobb megelőzni a bajt. Fitnesz, testépítés, fiatalító szerek, koplalás, diéta,
fogyókúra – ilyenkor tavasz elején mindegyikünk szabadulna a fölösleges
zsíroktól. Egyre többet mozgunk, zöldség- és gyümölcsnapokat tartunk,
hogy megerősödjék az immunrendszer, testünkből kitakarodjanak a
mérgek, s a böjtölés után néhány kilóval könnyebbek leszünk. Egyszóval
jobban érezzük magunkat.
Az ókorban még híre sem volt az ún. egészséges táplálkozásnak, jóllehet
sokszor csak azért böjtöltek, hogy kiűzzék testükből a démonokat. A böjtöt egyfajta méregtelenítésre használták, hogy leküzdjék a fertőzéseket, s
megtanulják, hogy nem kell naponta háromszor jóllakni. Elég egyszer. De
vajon csak ennyiből állna a böjt? Pusztán ez az értelme? Mi van a böjt két
végén? Mi az indíték és mi a cél? Amikor a nagyböjti időszak évente visszatérő aszketikus eszköze, a vallásos böjt kerül szóba, akkor azt el kell tudni
választani a fogyókúrától, de még a méregtelenítéstől is. A keresztény nem
akarja ellensúlyozni a mértéktelen fogyasztás és a mértéktelen diéta túlkapásait, hanem egy másik utat mutat a világnak. Aki a böjtben valamiféle
koplalási kampány reklámját véli felfedezni, félreértette a böjtölés velejét.
Szó sincs itt testellenességről, hiszen testünk nem a lélek börtöne, hanem
a Szentlélek temploma. A pusztán egészségügyi okok, vagy a becsvágy,
hogy kipróbáljuk akaraterőnket, még nem igazi böjt. Csak kerülgetjük a
lényeget.
A nagyböjt „kivonulás a pusztába”, hogy farkasszemet nézzünk a bennünk ordító és ágaskodó kísértésekkel, hogy leleplezzük valódi énünket, és
odaadjuk magunkat az Úrnak. Nem vitathatók ugyan élettani hatásai, de
a böjt elsősorban bűnbánati gyakorlat. Ott kezdődik a valódi böjt, hogy
nem a teljesítménykényszer hajt, hanem Istenért üresítjük ki magunkat.
Tele hassal könnyű zsoltárt énekelni, de az olyan is… – mondhatnánk.
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Korunk nagy lelki vezetője, a holland bencés Anselm Grün, klasszikussá
vált kis könyvecskéjének már a címe is sokatmondó: A böjt, test és lélek
imája. Szerinte: „aki nem böjtöl, abban elalszik az Isten utáni éhség és
vágy…, aki nem vágyakozik, az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva
fogja találni az érkező Vőlegény”. A középkor misztikusa, Loyolai Szent
Ignác pedig úgy fogalmazott: „amikor a fölöslegest vonjuk meg magunktól, az nem vezeklés, hanem mértékletesség. Vezeklés az, amikor a szükségesből vonunk el valamit”.
Amikor böjtölök, azért mondok le valamiről, mert jobban szeretem azt,
aki miatt lemondok. Arról mondok le, ami jó, még akkor is, ha fogamat
összeszorítom, talán eleinte nehezemre esik, de nem a hiány, az elvonási
tünetek foglalnak le, hanem az, akit szeretek. Ha vendéget várok, készülök, takarítok, rendet rakok. Nem dugom ki az üveg bort idő előtt, nem
harapok bele a csokiba, nem kóstolgatom, nem bontom ki a neki készített
ajándékot, pedig úgy kívánom, majd megszakadok. Megtartóztatom magam szeretetből egy még nagyobb szeretetért. A böjtben igazából erről van
szó. Ezért mondja Urunk Jézus, „amikor böjtöltök, ne vágjatok szomorú
arcot”. Aki szenveleg vagy dicsekszik böjtjével, az „már meg is kapta jutalmát”, itt helyben, – céloz a farizeusokra.
Az Istennek tetsző böjt nem teljesítményszagú, nem öncélú gyakorlat.
Elsősorban önként vállalt, spirituális cselekedet, amellyel kifejezem szabadságomat, mint Jézus a pusztában: „nemcsak kenyérrel él az ember”.
Megfeledkezem magamról, és ráfigyelek a másik emberre, akiben Istennel
találkozom. A böjt segít kilépni önközpontúságomból, a magam ura lehetek. Nem a szenvedélyeim, ösztönös késztetéseim rángatnak egyik vágyból
a másikba, hanem test és lélek egyensúlyba kerül. Böjt nemcsak az, ha
nem eszem húst. Hanem ha megtanulok parancsolni fantáziámnak, ha
felülkerekedem indulataimon, ha legyőzöm lustaságomat és kelletlen hozzáállásomat, ha kötelességeim végzésében több lesz az öröm és a jókedv.
Nem dőlne össze a világ, csak jobb lenne egy kicsit körülöttünk is, ha
az idei nagyböjtben nemcsak a szokásos cigarettáról vagy italról mondanánk le, hanem: figyelmesebbek lennénk egymáshoz vezetés közben, nem
türelmetlenkednénk a hivatali sorban állásnál, felhagynánk a nassolással,
csak arra költenénk pénzünket, amire valóban szükség van, bevezetnénk
heti egy tévé- és mobilmentes napot, csak a jó hírekkel terhelnénk egymás
idegrendszerét, de akár kenyéren és vízen böjtölhetnénk egy napot, mielőtt
egy fontos döntést meghozunk, vagy egy konfliktusra megoldást keresünk.
A böjt tudatos életre tanít. Megbarátkoztat vágyaimmal, érzékenyebbé, irgalmasabbá tesz. Felismerem korlátaimat, és jobban tudom értékelni azt,
hogy Istentől függ életem. A böjt nem legyengít, hanem megerősít. Az ön-
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megtartóztatással, lemondással keletkező űrt, hiányt hagyom, hogy maga
Isten töltse be. Általa megszeretem a puszta magányát és csendjét.
Aki átéli az Istennel való találkozás meghittségét, annak élete átváltozik. Kilép önzése zárkájából, nem az ajándékokra figyel, hanem az Ajándékozóra. Mérgei elpárolognak, teste-lelke megújul. S százannyit kap, már
itt a földön: egészséget, belső békét, barátokat, életerőt, és fütyörészve végzi dolgát – ráadásul a Vőlegény barátjának tudhatja magát.
2011. március 9.
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Értékes vagy…
Jóbarátom lepett meg a következő történettel. Egyszer egy jól kereső
apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy
megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, hogy a gyermek
meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot
és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.
–Nos, mit gondolsz erről az útról?
–Nagyon jó volt apa!
–Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?
–Igen.
–És mit láttál meg mindebből?
–Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy
medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket
lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi
udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:
–Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk.
Nem kell különösebben elemeznünk a történetet ahhoz, hogy rájöjjünk, az apa jó szándékú pedagógiája visszafele sült el. De mégis szerencsésen. Mert a felnőttet már be lehet csapni. A gyermekeket még nem.
Mondhatni ez a kirándulás az apának volt életlecke. Az igazi, valódi értékekről és a kevésbé fontos, mellékes dolgokról sokszor tényleg gyermekeink visszatükrözése ad felvilágosítást. Egy betegség, egy hirtelen haláleset
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hamar felborítja eddigi értékrendünket. Mindjárt az lesz a fontos, ami
valójában érték, sőt a legértékesebb. Amit nem pénzzel kellett megvásárolni, amit nem lehet görcsösen magunknak megtartani, hiszem, azért
kaptuk – ajándékba –, hogy továbbadjuk, gyarapítsuk. Megfizethetetlen
érték lesz maga az élet, az egészség, szeretteink jelenléte és ragaszkodása,
a friss levegő éppúgy, mint egy pohár tiszta víz.
A bölcselet meghatározása szerint az érték a létezés természetfölötti kategóriája. A jó, a szent, a szép, az igaz tulajdonsága. Érték minden, ami jó,
gazdagító, kívánatos és hasznos, úgy az egyén, mint a közösség számára.
Különféle iskolák különféle értékskálákat határoztak meg, de ezen értékeknek is megvan a piramisszerű, fokozatos sorrendje, fontossága, azon
belül pedig ki-ki másképpen látja értékesnek ugyanazokat a javakat. De
aki hisz az értelmes élet eredetében és céljában, annak az is világos, hogy
van egy egyetemes értékrend, ami az Abszolút Értékből, az Élet forrásából, Istenből ered. Isten kezéből csak értékek kerülnek ki. Nincsenek fölösleges giccsek. A hívő ember egyetlen hivatkozási pontja, Jézus Krisztus
pedig, az addigi emberi világképhez képest teljesen új értékrendet állított
föl. Ez ugyan balgaság a világ szemében, de csak ezzel a gyermeki, naiv
balgasággal lesz képes az abszolút értékek felé törekedni.
Nemcsak a pénzügyi válságnak isszuk a levét, hanem az értékek válságának is. Amikor az igazi értékek viszonylagossá válnak, amikor a talmi
csillogásokat értékké, követendő mércévé lépnek elő. Persze mindenkinek
más az értékrendje. Lehet, hogy számomra a kerti diófa sokkal értékesebb,
mint másnak 100 hektár erdő, vagy tíz vagon fűrészáru. Lehet, hogy az
én könyvtáram értékesebb, mint barátom tűzpiros Ferrarija vagy kacsalábon forgó mallorcai villája. De attól még barátok maradunk. Az viszont
már régen rossz, ha valaki szemében egy jó állás értékesebb a barátságnál,
ha a pénz többet jelent számára a becsületnél és lelke nyugalmánál…
Az embert istenképisége teszi hallatlanul értékessé, halhatatlanná.
Szellemi-lelki valóságunk emel ki az anyag, a tömegvonzás világából.
Azok vagyunk, akiknek lennünk kell, s nem azok, amit fogyasztunk vagy
birtoklunk. Örök élettel megajándékozott erkölcsi lények vagyunk, végtelenül értékesebbek mindannál, amit értékesnek tartunk. Ezért aztán
életmódunknak, életminőségünknek is értékesnek kell lennie. Hisz értéket teremtünk nemcsak kétkezi munkánkkal, hanem gondolatainkkal,
beszédünkkel, szeretetünkkel is. Igazából ez adja meg méltóságunkat.
Ha a Teremtő Isten magához méltónak lát minket, nekünk is értéknek
kell tekintenünk magunkat. És egymást.
2011. március 16.
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Vétkeztem
Képzeljük el, hogy meghívnak egy családi ünnepségre, mondjuk egy
vacsorával egybekötve, majd megmutatják a ház kincseit: az arany ékszereket, a milliós értékű elektronikai cikkeket, ezüstkészletet, a félretett
készpénztartalékokat valutában, és kifejezik, hogy mindezt nekem akarják
adni, csak nem most, hanem egy későbbi alkalommal... Erre fogom magam, éjszaka betörök lakásukba, és elviszem, amit már nekem adtak. Ez
a bűn!... Francois Varillon jezsuita fenti hasonlata jól példázza, ahogyan
a fizikában van nehézkedési törvény, ugyanúgy húz le minket is emberi
természetünk, akaratunk, vágyaink – amelyet aztán szabadsággal, önállósággal, a jó, az új iránti kíváncsisággal próbálunk mentegetni, illetve kimagyarázni.
Pár éve egy torontói újság összeválogatott néhány olyan kifogást, elképesztő mentséget, amellyel gyakorló sofőrök rukkolnak elő, ha meg akarják úszni a büntetést, amikor vétettek a közlekedési szabályok ellen: „Egy
gyalogos nekem jött, s a kocsim alá került… Megpróbáltam leütni egy
legyet, s a telefonpóznának hajtottam… Már 40 éve vezettem, amikor
elaludtam a kormánynál és karamboloztam… Növényeket vásároltam,
s ahogy az útkereszteződéshez értem, takart az egyik, és zavart a kilátásban. Nem láttam a másik autót… A gyalogosnak fogalma sem volt róla,
merre menjen, így elütöttem… A semmiből előtűnt egy láthatatlan autó,
nekiment az enyémnek, aztán eltűnt…” Egyáltalán nem vicces, ugye?
Nem szeretjük a tiltásokat, a szabályokat. Nem szeretjük, ha mások
akarják megmondani, mit szabad és mit nem. Önmagunk urai szeretnénk
lenni. Közben meg elvárnánk, hogy szeressenek. A bűn a nemet mondás
képessége bennünk. Több mint törvényszegés, szabálytalanság, vagy
kihágás. Hatalmunkban áll választani jó és rossz között. És rendszerint
azt választjuk, ami nekünk jó, könnyebb. Egyszerűen félretoljuk az útból
Istent. A rosszat kikiáltjuk jónak. Nem is nevezzük nevén, bár tudjuk.
Inkább azt mondjuk: tévedés, véletlen, baki, gikszer, hiba, ballépés,
ciki, gáz van, megszívtam, pácban vagyok, elbaltáztam, elszúrtam. A
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sajátunkat lekicsinyítjük, a másokét felnagyítjuk. A sajátunkat enyhén
szégyelljük, a másokét élvezzük. A tévében sincs egyéb hír, csak a bűn. Az
csupán a szenzáció, annak van hírértéke. Mi meg azt állítjuk magunkról,
jogunk van az ártatlanság védelméhez, míg az illetékes, független bíróság
az ellenkezőjét be nem bizonyította…
Teremtményi állapotunk, bűnbeesett természetünk, kettéhasadt lelkiségünk ellentmondásos velejárója, hogy ingatagok, gyengék, bűnre hajlamosak vagyunk. Amíg ezt nem ismerjük be, amíg mentegetjük
magunkat, addig nincs gyógyulás. Persze naponta úgy állunk fel az élet
színpadára, hogy kisminkeljük magunkat: álarcba bújtatjuk arcunkat,
mindennapjainkat, lelkünket, szépen eljátsszuk az öncsalás komédiáját,
és mindezt olyan szorgalmasan és sikeresen, hogy egy idő után magunk is
elhisszük, hogy rendes tisztességes emberek vagyunk. (H.B.) Gyónásaink
rendszerint is azzal kezdődnek, nekem nincs bűnöm: nem öltem, nem
loptam, csak jöttem gyónni, mert így szokás…
A bűn saját árnyékunk. Vannak napos és árnyékos oldalaink. Gyakran
nem az igazságban élünk, hanem mellette. Gőgünk márványtalapzatára
tesszük ki magunkat, kivasaljuk megjelenésünket, és félünk beismerni,
hogy nem vagyunk jobbak másoknál. Életünk sötét bugyrait takargatjuk, és nem akarunk velük szembenézni. Amikor ítélkezünk, amikor mások bűneit jóízűen kibeszéljük, amikor embertársainkat megbélyegezzük,
akkor csak azt hitetjük el magunkról, hogy mi jobbak vagyunk, hogy mi
biztonságban érezzük magunkat. Hitler is azzal dicsekedett, hogy vegetáriánus, antialkoholista és nem dohányzik...
Pedig a betegségből is azzal kezdődik a gyógyulás, hogy legyőzzük
a restséget, a szégyenérzetet, s elmegyünk az orvoshoz, és azt mondjuk:
doktor úr, itt fáj! A bűn a lélek betegsége, sőt kihat a testre, közérzetünkre,
munkánkra, kapcsolatainkra. Sebet ejtünk Isten szeretetén, saját emberi
méltóságunkon, és sodródunk a lelki halál felé. Amíg nem ismerjük be,
amíg nem vesszük tudomásul – ha inkább letagadjuk, megkeményedünk
– bennünk és körülöttünk meghal a szeretet. Az „utókezelés”, az eredeti
kegyelmi állapot visszaállítása csak ezután kezdődhet el.
Istent nem az érdekli, hogy mit értünk el az életben, mégcsak nem is
jó hírünk, hanem, hogy elfogadjuk-e ingyenes, irgalmas szeretetét vagy
sem. Francois Mauriac író fogalmazza meg ezt frappánsan: „Ha többé
már nem lángolok a szeretettől, a körülöttem élők meghalnak a hidegtől”.
Sokkal egyszerűbb lenne, ha engednénk, hogy az Isten Báránya elvegye
bűneinket. Hisz ő jobban szeret minket, mint mi a bűnt.
2011. március 23.
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Elcsorog az élet
A szabadság hatalmas lehetőséget rejt magában. Ellent is mondhatunk
a bennünk levő, felismert jónak. Visszaélhetünk a szabadsággal. Az emberi történelem nagy katasztrófáit és hullámvölgyeit, a háborúkat, a sok
éhínséget, tragédiát nem föltétlenül a természet erői okozták és okozzák
ma sem (földrengések, árvizek, vulkánkitörések, viharok) – bár kétségkívül azok is félelmetes pusztításra képesek, – hanem az emberi rosszaság,
a bűn. Az ártatlanok szenvedései, a terror, a parancsuralmi rendszerek,
a politikai-hatalmi harcok, a gazdasági gyarmatosítás, idegen nemzetek
földjének megszállása, a munkanélküliség, a világméretű szegénység és
tömegnyomor mögött piros fonálként húzódik végig a bűn sötét árnya.
Természetesen kevés az olyan elvetemült, erkölcsi hullává aljasodott
emberi lény, aki minden reggel úgy lép ki a házból, hogy szándékosan,
mindenkinek csak rosszat akar tenni, aki Istent ki nem állhatja. Ez inkább a sátánra, vagy a vele szövetkező emberre jellemző. Azt azonban
tudatosítanunk kell, hogy a bűn titokzatos valósága a sátántól eredeztethető. A Bölcsesség könyvének megfogalmazása szerint, a sátán irigysége
miatt jött a világba a bűn és a halál. Értelmünk elhomályosult, akaratunk
rosszra hajló lett, és így eltévesztjük a célt.
Mi „átlagemberek”, éppen mert titokzatos, lappangó valóságról van
szó, nem szoktuk nevén nevezni a bűnt sem, hanem inkább a mézesmadzagot szopogatva, apránként, lassanként sétálunk bele az ördög kelepcéjébe. Akárcsak a mesében, ahol a malacka lassanként enged a farkas
hízelgő hangjának, és beereszti: előbb a lábát, majd az orrát, míg végül
a farkas megeszi őt. Mindig csak egy kis engedményt teszünk, csak egy
kicsi lazítunk, egy kicsit szabadabbak szeretnénk lenni a kötöttségektől.
Játékos nyelven szólva, „Istent senki sem utasítja el ’mindent vagy semmit’ alapon, hanem mi csak aprópénzben játszunk…”– mondta valaki
találóan. Gyökössy Bandi bácsinak van egy története egy falusi parasztemberről, aki, mint mesélte, búzát vitt a malomba. A malomkaputól csak
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messze tudott megállni a szekérrel, mert nagy volt a sár, és vállra kellett
a nehéz zsákot emelni és bevinni a malomba. Majd összeroppant, ahogy
felemelte a zsákot, de ahogy közeledett a malomhoz boldogan érezte,
hogy nő az ereje, egyre könnyebben viszi a zsákot. S amikor a malomba
ért, csak úgy, penderítette le a hátáról. Mint egy táltos, mint egy óriás. És
amikor lelendítette a válláról, akkor vette észre, hogy felfeslett a zsák, s
útközben a drága búza nagy része elcsorgott… A búza pedig, akárcsak a
kenyér: élet. Így vagyunk mi is. Észre sem vesszük, s elcsorog az élet...
A bűn a sötétség titkához tartozik. Valamiféle kábulatot okoz, mint
egyes rovarok csípése, hogy kevésbé vegyük észre a szúrást. A lélek pedig
csendesen haldoklik, és egy idő után már nem is érződik fojtogató, bénító hatása. Megadjuk magunkat a bűnnek. Feladjuk a magasabb eszményeket, alább adjuk a mércét, kiegyezünk a középszerűséggel. Engedjük,
ugyan, hogy magához vonzzon az isteni kegyelem, de aztán védeni is
kezdjük magunkat, ha túl közel ülünk a tűzhöz, nehogy megégessük magunkat, vagyis, nehogy le kelljen mondani érte még a bűneinkről is. Amikor az ember bűnt követ el, arra az erőre hallgat, ami elviszi őt Istentől. A
rejtett megalkuvások, a titkos feltételszabások, fenntartásaink és gyanakvásaink a jóval, a szenttel szemben, egy idő után, mint a rozsda, marni
kezdik életerőnket, elkoptatják lelkesedésünket, és küzdeni akarásunkat.
Lassan már nemcsak a kis dolgokban, hanem nagyobb döntéseinkben is
megalkuvókká válunk.
A bűn nem más, mint lázadás, tagadás, ellentmondás – a pszichológia
nyelvén elfojtás, vagy titkos kompenzálás. Titokzatosságára nincs emberi
válasz. De nem lehet mindent a tudattalanra hárítani. Mindenki tudja,
hogy van személyes felelősség. Ettől erkölcsi lény az ember.
A krisztusi ember a bibliából, hitéből és lelkiismeretéből is felismerheti, hogy van szabadulás a bűnből. Van megváltás, van bűnbocsánat,
van isteni irgalom. Nem mentelmi jogokat kér, nem magyarázkodik vagy
kibúvókat keres, hanem vállalja a felelősséget és a megbocsátó mennyei
Atya karjaiba siet. Nem érzi jól magát bűnösen, hisz tudja, hogy Isten a
bűnt nem szereti, de a bűnöst igen.
Jézus azért jött, hogy életünk legyen. A lélek betegségére Ő az orvos.
2011. március 30.
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Bánat vagy bűnbánat?
Népdalaink tele vannak a szerelmi bánat okozta fájdalom képeivel:
„Bánat, bánat nehéz bánat, ne rakj szívemre kővárat…, annyi bánat a
szívemen, kétrét hajlik az egeken…, bús gerlice siratja a párját…, bánatimban beszegődök betyárnak…”
Bánkódunk, ha valakit elveszítettünk, ha csalódtunk abban, akit szeretünk, bánkódik a szülő gyermekéért, bánatot okozunk a másiknak,
mert romba döntöttük velünk kapcsolatos álmait, visszautasítottuk irántunk táplált bizalmát, megszegtük ígéretünket, nem álltuk szavunkat,
eljátszottuk becsületünket. Nem pusztán érzelmekről van itt szó, hanem
kegyetlen erkölcsi valóságról. Viszont érdekes módon kevésbé szoktunk
bánkódni bűneink miatt. A bűnt általában nem bánjuk annyira… Vajon
miért? Miért bűn az, ami jólesik? Miért nincs bűntudatunk?
Lehetséges, hogy gyengeségnek tartom beismerni azt, hogy vétkeztem,
itt elszúrtam, emitt bakot lőttem, amott gyepre fejtem és félek, hogy másoknak – ha megismerik az igazságot – megváltozik rólam a véleménye.
Az is lehet, hogy nem vagyok tisztában azzal mi a bűn, azzal, hogy
amit tettem, bűn volt, jónak tartottam a rosszat, azt hittem, ha másnak
nem ártok, akkor magamnak sem, vagy nem vagyok tudatában annak,
hogy elszakítottam az Istennel és többiekkel összekötő kapcsolat szálait.
Lelkiismeretemet már annyira tágítottam, hogy nyugodtan belefér még a
bűn is. Ha mégis nyugtalanított valami, igyekeztem elfojtani vagy kimagyarázni: majd az idő megoldja… A valóság viszont az, hogy nincs bánat
beismerés, felismerés nélkül. Egy kudarcélmény, egy sokk, egy megrázó
vagy felrázó esemény, életem zsákutcája, egy vereség a kapcsolataimban
mindenképpen kijózaníthat: amit tettem, nem válik dicsőségemre. Haszontalan, hitvány csirkefogó voltam, nem emberhez méltóan viselkedtem. Ez nemcsak afféle ’ejnye-bejnye’ sajnálkozás, hogy valamit elrontottam, hanem annak belátása, hogy az engem szerető Isten ellen vétettem.
A bánathoz az is hozzátartozik, hogy ezt ki merjük mondani. Ha már
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egy vereség megtörte becsvágyunkat, legyen olyan valaki, akit szeretünk,
akinek a jelenlétében szembesítjük magunkat a tényekkel. Mert ha igazi
barátok vagyunk, nemcsak az örömben tudunk osztozni, hanem képesek
vagyunk a bánatot is megosztani. Egy jó barát a bánat idején is kapaszkodó. Olyan segítség, mint a hegymászóknak a kötél, amit egymáshoz
erősítenek, mielőtt nekiindulnak a meredek sziklának. Megosztott bánat
fél bánat – tartja a mondás.
A bánat nem más, mint realitásérzék. Felismerem elégtelenségem, és
tisztában vagyok azzal, hogy akit megbántottam, az nem érdemelte meg,
sőt ennek ellenére szeret engem. Nem akarom elodázni a beismerést,
nem akarom elnapolni az igazság óráját, mert hiszem, hogy csak az igazság tesz szabaddá. Piet van Breemen jezsuita egyik elmélkedésében, azt
mondja, hogy a bánatot ajándékba kapjuk. A kegyelem műve, amit kérni
kell. Hogy tisztán lássam: önzésemmel Istennek okoztam fájdalmat. Az
ágostonos szerzetes, Luther Márton is ezt ismerte fel a gyóntatószékben,
miközben hallgatta a bűnbánó hívek vallomásait. Ekkor kezdte kidolgozni megigazulás-tanát.
Isten kegyelme tesz minket igazzá. Nem lehet azt ’csinálni’. Amit mi
csinálunk, sokszor azzal a kísértéssel párosul, hogy igazolni akarjuk magunkat Isten előtt. Az igazi bánat viszont a Lélek gyümölcse. Ezt viszont
csak akkor tapasztaljuk meg, ha nevén nevezzük a bűnt magunk előtt is.
Ha nem lesz kétségünk afelől, hogy az valóban vétek volt, és tetten érjük
súlyát, meg a kárt, amit vele okoztunk… Ezért van az, hogy aki megbánja tettét, azt elönti a béke, egy különös lelki nyugodtság és öröm, nem
fél, mert bizalma-szeretete erőt ad a megbocsátásra és az újrakezdésre. A
jezsuita lelki író szerint igazi bánatra akkor jutunk el, ha csendben letérdelünk a kereszt elé, s nézzük a megfeszített Krisztust… Nem magyarázgatjuk bizonyítványunkat, nem szépítgetjük bűneinket. Közben pedig
tudatosul bűnünk, oldódnak az elfojtások, mert a kereszt mégiscsak azt
jelzi: Isten a szeretetben elment értem a végsőkig.
Ünnepek táján, az ingyenes szeretet csodáit megtapasztalva jó, ha
térdre kényszerít a bánat. Mert akkor az irgalom felemel.
2011. április 6.
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Megbocsátok
Nem könnyű megbocsátani.
Hányszor hallottuk ezt gyermekkorunkban szüleinktől: ’most az egyszer megbocsátok, de többé ne forduljon elő!’ Vagy amikor nagy nehezen
kibékültünk, de évekig vittük magunkban a haragot, mint púpot a hátunkon, és kerültük egymást, hogy ne kelljen köszönni.
’Megbocsátok, de nem felejtek’…, és egy-két pohár bor után már feltörtek a régi sérelmek, kinyílt a bicska… Hát hogy lehet azt megbocsátani, hogy megcsaltál, átvertél, elszántottad a földemet, letaroltad az erdőmet, arrébb toltad a kerítésedet, elvetted a gyermekkoromat, tönkretetted
a karrieremet, belegázoltál a becsületembe…? Hogy lehet azt megbocsátani, hogy akik többen vannak, éreztetik hatalmukat, hogy csak megtűrnek minket, elveszik az életterünket és életkedvünket?
Állandó félelemben, és megfelelési kényszerben vagyunk kénytelenek
élni? Hogy lehet megbocsátani az égbekiáltó történelmi igazságtalanságokat?
Péter is ezt kérdezte Jézustól: „hányszor Uram, talán hétszer? Nem
hétszer, hanem hetvenhétszer”… – volt a válasz. És a nagycsütörtök esti
hősködés után, hajnalban, amikor harmadszor is megszólalt a kakas, Jézus szelíden ránézett arra, aki hamarjában háromszor is megtagadta őt.
Péter pedig kiment, és keserves sírásra fakadt… A bánat könnyei voltak
ezek, mert nem csak azt érezte meg, hogy elbukott, hanem azt is, hogy
Valaki felemelte. A Mester bocsánata megsiratta Pétert. Mert „Jézus folyamatos kínzatása, megaláztatása közben, bekötött szemmel is jobban
ügyelt Péterre, mint a tanítvány saját magára!” (Czakó Gábor)
Nem sűrűn építenek annak emlékére templomot, hogy valaki megbánta bűneit, de Jeruzsálemben épült egy: a Kakaskukorékolás temploma…
A pápa is megbocsátott merénylőjének, és a kereszténység bűneiért is bocsánatot kért. Vajon mikor kérnek bocsánatot a kommunizmus kiagyalói
és működtetői az áldozatok tízmillióitól? Mikor teszik jóvá politikusaink
a tengernyi lelki-anyagi kárt és szenvedést?…
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Amíg nem hallottuk a felmentés szavait, amíg nem éltük át a megbocsátás élményét, addig magunknak sem tudunk megbocsátani. Addig
foggal-körömmel ragaszkodunk igazunkhoz, a bosszúálló igazságosság
sémájához, amelyben kötelező visszafizetni, amit kaptunk. A megbocsátás viszont elengedés. Megszabadulok a terhemtől. Megkönnyebbültem.
Fellélegezhetek, hisz nem nyomaszt az igazságtevés kényszere… A szeretet ereje megtöri kevélységem, önigazolásom, csökönyös megrögzöttségem páncélját, és behatol lelkem legbensejébe, gyermeki énembe. Isten
megérezteti velem, hogy több szeretetre van szükségem – s ezt csak Ő
képes megadni –, annyira, amennyit megérdemlek.
Istennek öröme telik abban, hogy bűneinket megbocsássa. A Biblia
tele van a megbocsátás megrendítő képeivel. Elég, ha csak Dávid, Zakeus,
vagy a tékozló fiú esetére gondolnunk. És legfőképpen isteni Mesterünkre, Jézusra, akinek keresztje alatt ott tombolt a gonosz. Magára hagyták
barátai, tanítványai. Az akkori vezetők feláldozták politikai érdekeikért,
de a keresztről ezekkel a szavakkal győzte le a sátánt: „Atyám bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”.
A megbocsátás hosszú lélektani folyamat. Igazából akkortól következik be, amikor már megszűnt a gonosz cselekmény. Felülbírálja az ésszerű
igazságosság-mércét. Szeretet van mögötte. A szeretet és az ebből fakadó
megbocsátás ugyan nem szünteti meg a gonoszságot, a rosszat, de az ördögi kört, az erőszak láncreakcióját igen. Werner Bergengruen szerint „a
szeretet a hűségben próbálódik ki, de a megbocsátásban teljesedik be”.
Ha készek és képesek vagyunk, ha sikerül megbocsátani, óriási terhektől szabadulunk meg. Nem kell cipelnünk évekig a bűntudat, a bosszú,
a harag súlyát. Megtisztul az emlékezetünk, és új fényben látjuk a másik
embert. Nem sértettek leszünk, hanem irgalmas szívűek. És ha magunknak is meg tudtunk bocsátani, nem a másik embert ítéljük el, csak a másik
által elkövetett rosszat. Leszokunk az elvárásokról és alázattal döbbenünk
rá, hogy mi magunk is állandóan mások bocsánatára szorulunk...
A megbocsátásban feladom jogaimat, odaadom indulatomat Istennek.
Nem dédelgetem a fájdalmat, hanem meghitelezem a másik ember jóságát. Hiszen a mennyországban azok lesznek együtt, akik egymásnak
megbocsátottak. Ahogyan a Miatyánkban is mondjuk. A megbocsátás a
szentté válás egyetlen útja. Henri Boulad SJ még hozzáteszi: „A szenteket nem az jellemzi, hogy bűntelenek, hanem hogy bűneiket beismerték,
mélységesen megbánták, így jutottak túl önmagukon, rátalálva Isten ingyenes kegyelmére, amelyet a megváltó Krisztusban tapasztaltak meg.”
2011. április 13.
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Megváltott lét
1971 októberében volt Rómában Páter Maximilián Kolbe, az auschwitzi koncentrációs táborban meghalt lengyel ferences szerzetes boldoggá
avatásának ünnepsége. Emberileg nézve nem is lehet borzalmasabb halál,
mint az övé. Annak idején, néhány fogoly sikeres menekülésének megtorlásaként a nácik önkényesen kiválasztották a láger tíz foglyát, és az éhségbunker rettenetes kínjaira ítélték. Amikor kitudódott, hogy a tíz fogoly
között van egy családapa, Maximilian Kolbe előlépett, és felajánlotta önmagát helyette. A táborvezető váratlanul elfogadta ezt az ajánlatot. Csak
sejthetjük mit élt át a tíz elítélt között ez a szerzetes, aki utolsóként halt
meg. Kiéheztették…
Azok között, akik Rómában a boldoggá avatáson részt vettek, ott volt
az a férfi, akiért magára vállalta a halált. Vajon mi játszódhatott le benne,
aki azóta is állandóan tudatában volt, ebben a tudatban élt, hogy ő azért
él, mert a pap meghalt helyette? Egész életét, egzisztenciálisan meghatározta mindaz, ami a koncentrációs táborban történt. Mint egy megjelölt,
nem élhet csak úgy, egyszerűen. Élete hallatlanul felértékelődött a kapott
fizetség által, amit érte adtak, s ennek meg kellett felelnie… Képzeljük
el, hogy valahol Lengyelországban P. Kolbe szülei még éltek, egy falucskában, és ez a korábbi fogoly meglátogatta őket, mesélt nekik fiúk hősies
haláláról, önátadásáról! Milyen büszkék lehettek fiukra, felfoghatatlan
nagylelkűségére. Nem volt bennük harag a férfi ellen, nem tekintették
magukat áldozatnak, nem irigyelték azt, aki túlélte a borzalmakat. Ellenkezőleg, fiuknak fogadták, és örömmel erősítették meg azt a láthatatlan,
de mégis valóságos szövetséget, amely fiuk halála által közte és köztük
megköttetett. Piet von Bereemen jezsuita lelkigyakorlatos elmélkedése a
fenti példával támasztja alá, mit jelent élni annak tudatában, hogy valaki
meghalt érted.
Nagyhét van. Hívő ember nem tud eltekinteni attól, hogy Jézus kereszthalála új korszakot nyit az emberiség történetében. Az ő halálával új
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szövetség köttetett. Fel sem lehet fogni azt a végtelen szeretetet, amely ebben a halálban megmutatkozik. A megváltás titkát érjük tetten. A Biblia
ószövetségi részében még csak annyit olvasunk, hogy erős a szerelem, erős
a szeretet, mint a halál… De Krisztus halála és feltámadása azt bizonyítja
be, hogy Isten szeretete a halálnál is erősebb. Védettséget és biztonságot
ad annak ellenére, hogy félünk a haláltól. Az isteni szeretet határtalan.
A természet körforgása, a tavaszi megújulás is megsejtet valamit, hiszen a hó előbb-utóbb elolvad, a rügyek, a levelek, a virágok, újra kihajtanak. Az élet utat tör magának, legyőz minden akadályt, még a halált is.
A pusztuláson is diadalmaskodik. Viszont a búzaszemnek el kell halnia,
hogy új élet szökkenjen kalászba. Jézus halála megváltó halál. Ezt a fenséges és megfejthetetlen titkot tette nyilvánvalóvá harmadnapi feltámadásával, mert Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen
és éljen. A lelki újjászületést a halálba való belemerítkezés árán hozta el
minden embernek. Nagypénteken nyilvánvalóvá vált a gonoszság hatalma, kitombolta magát a keresztre szegezett Jézuson, de egyben meg is
semmisült a szeretet végtelen értékű áldozatának hatására. Jézus kereszthalála semlegesítette a bűn átkát. A bűn fáján győztes sátánt, a keresztfán
győzte le Jézus, a Krisztus. Nemcsak szépeket tanított, betegeket gyógyított, hanem a megváltással megtörte a halál, a sátán uralmát. Ahonnan
addig halál származott, onnan támadt most az élet.
Jézus a Megváltó! Ez a keresztény csatakiáltása a rossz elleni harcban.
Mostantól minden okunk megvan az örömre. Jézus a kereszten kiharcolta nekünk a megváltott lét jogát. Visszavásárolta a bűn által elzálogosított
lelkünket a sátántól. Ezentúl nem lehetünk a rossz lekötelezettjei. Felelős
szabadsággal kell munkálnunk üdvösségünket, melyet Krisztus halála
árán szerzett meg. Ez a kereszténység központi hittitka. Szédületes misztérium, de olyan, ami szabadságra emel fel a szolgaságból. Minden bűn,
baj, halál ellenére sugároznunk kellene a megváltott lét örömét.
Az emberiség lelki sebei begyógyultak. A tékozló fiú is ezen lepődött
meg: Atyja hazavárta, sőt ünnepi lakomát készített neki. Milyen jó, hogy
van Megváltónk!
Milyen jó megváltottnak lenni.
2011. április 20.
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Ébredj életre!
Kipling A dzsungel könyvében csodálatosan leírja, hogy a hideg évszakot követően, amikor a nap melegebben süt, megváltozik a füvek, a vizek,
a lombok illata. Más lesz a szelek suhogása, másként szól a madárfütty, s
akkor… mintha megremegne a vadon. Az állatok kirázzák mancsukból a
téli álmot, megnyújtóztatják izmaikat, majd nekierednek és futnak. Futnak mámorosan és felszabadultan, minden erejüket élvezettel megfeszítve, és nem tudnak betelni az élet pezsgő, sodró erejével. Kipling leírása
műfajilag egy szép mese, de micsoda igazságot tartalmaz. És mégis ez az
igazság csak előjátéka a feltámadás „tavaszának”, amelyet Isten Húsvét
hajnalán, ott a kertben készített az emberiségnek. Hová tetted? – kérdi
Mária Magdolna, mert izgalmában a kertésznek hitte a Mestert. Mintha
a balzsamozás szándéka elhomályosította volna látását, és nem hitt volna
a szemének.
Olvastam nemrég egy történetet egy vak emberről, aki megadóan üldögélt az épület előtt a lépcsőn, kalappal a lábánál, és kezében egy táblát
szorongatott, amelyen a következő volt olvasható: „Vak vagyok, kérem,
segítsenek!” Egy újságíró is elment mellette, és látta, hogy a kalapjában
csak néhány aprópénz van. Lehajolt, bedobott néhány érmét, és anélkül,
hogy bármit kérdezett volna, a tábla másik oldalára egy másik mondatot
írt. Délután újra arra vitt az útja, és látja, hogy a vak ember kalapja tele
érmékkel és főleg papírpénzekkel. A vak felismerte az újságírót a járásáról,
és megkérdezte tőle, ő volt-e az, aki átírta a tábla szövegét, és mit írt rá
valójában? Az újságíró így válaszolt: „Semmi olyat nem írtam, ami ne lett
volna igaz, csupán átfogalmaztam a te soraidat”. Utána elmosolyodott és
elment. A táblán ez állt: „Tavasz van, de én ebből semmit sem láthatok”.
Az első húsvét, mint egy lefátyolozott jelzés, mint egy éjszakában
felvillanó reklámtábla fénye jelezte: megtörtént a csoda! Az élet Ura átszakította a halál korlátját, mint a győztes, aki célba érkezik, a pályát
végigfutja, legyőzve minden akadályt. Ha nem mennek jól a dolgaink, ha
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mindennapi meghalásaink, szenvedéseink és bosszúságaink elvakítanak,
vagy látásunkban akadályoznak, itt a Húsvét fénye, amely megvilágítja
életünket. Értelmezzük át ennél a fénynél a pályát, ha kell, változtassunk
tervet, magatartást, hozzáállást, és látni fogjuk, hogy jobbra fordul életünk. Megtelik tavaszi életerővel. Értelmet nyer a kudarc, a visszautasítás,
ugródeszka lesz a fájdalom és gyász, hogy életünk feltámadt élet legyen.
Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadásával megmutatta Isten
végtelen szeretetét, amely erősebb a halálnál. Húsvét ünnepe azért az ünnepek ünnepe, mert arról szól, hogy nem a halálé az utolsó szó. A mi
életünkben sem. Tovább kell látnunk a halál mezsgyéjén, és nem ebbe az
életbe kell visszakívánkoznunk, hanem az örök életre vágynunk, melyet
szenvedése és halála által szerzett meg nekünk az Élet Istene, a Feltámadt
Krisztus. Aki azt akarja, hogy ne keressük az élőt a holtak között. Ne kapcsoljuk le a lélegeztetőről a haldoklót, mondván ’úgysincs már remény’,
hanem támadjunk életre ővele, és figyeljünk fel Isten önkinyilatkoztatására. Mert benne magunkra ismerünk. Benne feltárul a szeretet titka,
mely nem ismer határokat, amelyet nem lehet a halállal elhallgattatni. A
feltámadás az élet elsőbbségét hirdeti, fölötte nincs hatalma a halálnak.
Minket is nevünkön szólít, mint Máriát, és hív Galileába, mint az
apostolokat, hogy hirdessük a húsvéti tavasznak fagyot, bűnt, halált legyőző erejét! Hogy tanúsítsuk e halálra vált világnak: Jézus az Úr, a Feltámadott! Alleluja!
2011. április 27.
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Apaság
Anyák napja után pár nappal mégis azon töröm a fejem, miért nem
szeretnek-akarnak-tudnak a mai suhancok, fiúk olyan könnyen apává
lenni, mint amennyire a leányok anyává válnak? Bár lassan ez utóbbi sem
annyira egyértelmű…
Miért olyan gyámoltalanok a mai kamaszok, s miért nem vállalják
tetteikért a felelősséget?
Előre hallom már a válaszokat: később érnek, leköti a sok tanulás, kényelmesebb, ha a szülők döntenek helyettük, úgyis inkább a leány választ
magának párt, nem a fiú, meg hasonlók.
Szakemberek úgy látják: sok az apátlan fiú, akinek nem alakul ki időben a személyisége, bizonytalan, anyámasszony katonája marad, aki hamar beijed, amikor elköteleződni kellene. A fiatalok szeretet, példakép
nélkül nőnek fel, nincs pozitív minta, akivel azonosulnának. Kamaszkorban derül ki, hogy mihez kötődnek inkább: a családban tapasztaltakhoz,
vagy a pénz, ajzószerek, bandák adta élményekhez. A szabad világ kényszere, a tagadás szelleme, a kitörési vágy menten erősebb lesz, ha nincs
apai-anyai fogódzó…
A 90-es évektől ún. szabad társadalomban élünk, ahol megnövekedtek
a gyermek jogai, úgymond nem szabad semmit ráerőltetni. Figyelmes,
finom, alkalmazkodó kell lenni a másik nemmel szemben is, miközben
nincsenek erőpróbák, beavatások, megszűnt a férfieszmény. Az egyetemek, az iPod, a maroktelefonok és a számítógép világában, a virtuális
(online) lehetőségek birtokában a gyereknek nem is érdeke felnőtté válni.
Sokaknak jól is jön, ha nincs apai tekintély, hisz így könnyebb irányítani
az éretlen, gyerekességben megrekedt fogyasztót.
A régi világban akkor vált férfivá az ifjú, amikor látták a faluban, hogy
a félvállán végigviszi az utcán a búzás vagy pityókás zsákot, amikor egyedül is képes volt befogni a lovakat és megszántani a földet, megrakni
a szekeret. Akkor számított házasodni való legénynek, ha nem lehetett
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becsapni a lóvásáron. Amikor leszerelt a katonaságból, hazajött, inasként
kitanulta a mesterséget, és a lányok versenyeztek érte a bálban. Hol van
már ez?
De lehet, hogy máshol kell keresni a dolog kulcsát.
Apátlan társadalomban élünk, ahol a rosszul értelmezett női emancipáció lassan, de biztosan felőrli a férfiak önbecsülését, önértékelését. Már
nem ők a kizárólagos családfenntartók. Az apának alig vagy egyáltalán
nincs tekintélye, esetleg éppen versenytárs lesz, akinek gyengéit, ha kitapogatta, le is tudja győzni… Se szeri, se száma az olyan párkapcsolatoknak, ahol a nő viseli a kalapot, ahol bent a cégnél, a férfiak közt ő a nő,
hazamegy, s otthon férfivá változik. A férfinak marad a gyereknemzés,
egyébként mindent meg lehet nélküle oldani. Csak fizesse a gyermektartást, egyéb nem fontos. A reklámoknak is macsó kell, vagy olyan, aki
sokat keres, de hogy a lelkével is törődjenek, arról nem esik szó.
Az a fiúgyermek, aki nem lát az édesapjában eszményképet, akinek a
szemében az apa nem Isten képviselője, hogyan szereti meg az apaságot?
Hogyan készül fel az apai szerepre? Amikor a leányanyák vagy elvált asszonyok egyedül nevelgetik édes egy szem gyermeküket, és nincs férfi
pólus az oldalukon, a fiaiknak milyen lesz a férfiideáljuk? Ismerek olyan
fiatalembert, aki ötéves volt, amikor édesapja magára hagyta a családot,
most 10 év házasság után ő sem akart családapa maradni, otthagyta őket...
Viszont hála Isten sokkal több olyan édesapát ismerek, aki gyermekeinek
is ösztönző példája, amint boldog emlékű édesapám is az volt. Nem igaz,
hogy csak ma vannak nehézségek, válság és egyebek. Nagyapáink korában, nem kevesen élvezték az oroszok „vendégszeretetét” a háború után,
s amikor hazakerültek volt gatyájuk családot alapítani és vállalni szüleinket, pedig az ötvenes években is cudar idők jártak…
Milyen jó annak a fiúnak, akinek van igazi apa-tapasztalata, akinek
nem sérült az apaképe. Aki úgy akar édesapa lenni, hogy elköteleződik
gyermekei anyja mellett egy életre. Mert szereti őket és felelősséget vállal
értük. Mert édesapja neki sem vetélytársa volt, hanem példája az erős,
megbízható, jóságos és nagyvonalúan szerető családfőnek. Az ilyen legénynek az apaság semmivel össze nem hasonlítható érték. Önbecsülést,
élményt, büszkeséget, életcélt ad. Nem elmenekül a gyermekvállalás elől,
nem lelép, amikor megejti a lányt, hanem sorsközösséget vállal vele. Mert
itt nem a gazdagság, a sok diploma, vagy a falu szája a döntő, hanem
a szeretet és az istenhit, ami a szívében van. Bátran megküzd párjáért,
gyermekéért, mert vannak eszményei, céljai, életkedve nem törik meg az
akadályok láttán. Nem csak a vér szavára hallgat, hanem mint József,
az ács, figyel a lelkében feltörő isteni sugallatra, és bízik abban. Ő lesz a
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háttérben is csendes támasz, aki az otthon bástyáját védi. Az ilyen kamasz
nem fél az apaságtól, hanem anélkül, hogy bizonygatnia kellene rátermettségét, egyszerűen várja és készül rá.
2011. május 4.

108

Dönteni nehéz
Baráti beszélgetéseken, lelki tanácsadáskor rendszerint előkerül a
téma, milyen nehéz jól dönteni. Felgyorsult világunk naponta döntések
elé állít: kérjünk fizetésemelést vagy váltsunk munkahelyet, vegyünk fel
lakáshitelt vagy spóroljunk, milyen iskolába írassuk gyerekeinket, új autót vásároljunk, vagy használtat, eladjuk földünket vagy haszonbérben
dolgoztassuk meg... Erkölcsi döntéseink meghozatalakor még inkább: mi
a fontosabb, mikor mit kell tennem, lehetek-e őszinte és következetes egyszerre, a magam érdekét nézzem, vagy a közösségét, mire számíthatok, ha
ezt megteszem, amazt elmulasztom, tisztességes akarok maradni, vagy
csak annak látszani, érdemes kockáztatni, vagy jobb kivárni, az eszemre
hallgassak vagy a szívemre, kiszámíthatóság vagy inkább megérzés?
Márpedig dönteni kell, utána pedig (el) viselni a következményeket.
Élni annyi, mint kockáztatni. A legtöbbet pedig az kockáztat, aki nem
kockáztat semmit… Magam is sokszor eltöprengek, hány hibás döntést
hoztam eddigi életemben, elhamarkodva, kutyafuttában. Nem egyszer
félelemből, vakmerőségből vagy számításból. Ezeknek rendre meg is ittam a levét. De örömmel, lelki békével tölt el az a tudat is, hogy amikor
helyén volt az eszem és a szívem, megtaláltam a megfelelő megoldást, és
nem volt utána lelkiismeret-furdalásom. Világunkban azt látom, hogy
nagyon sok a bizonytalan ember. Talán a sok kihívás, a párhuzamos lehetőség, időpontok torlódnak össze, jogok és kötelességek ütköznek, a
bőség zavara vagy éppen a sorozatos csalódások bénítják akaraterejüket.
Lehet, hogy elkényelmesedtek, döntsön már valaki helyettük. Akadnak
olyanok is, akik többnyire engednek az ’erősebb’ fél befolyásának, s amikor dönteni kell, összezavarodnak. Amiben addig biztosak voltak, abban
is kételkedni kezdenek…
A középkor nagy misztikusai nagyon ismerték az embert. Tapasztalatból.
Aquinói Szent Tamás, Kempis Tamás, Loyolai Szent Ignác nem pusztán
a kockázatcsökkentés, netán valamiféle morális használati útmutató
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kedvéért dolgozták ki a „szellemek megkülönböztetéséről” szóló elveiket.
Ennél sokkal többről van szó. Egyfajta követelményrendszert állítottak
fel, melynek tükrében hamar kiderül, jól döntöttünk-e avagy nem. Azt
hangsúlyozták, hogy gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben, ezek
összhangjában mindig Istennek kell megfelelnünk. Ő a mérce. Aztán
aludjunk rá egyet, majd imádkozzuk ki magunkból a legjobb döntést.
Mielőtt tehát döntünk, nézzük meg szándékunk, cselekedetünk,
mondanivalónk megfelel-e Jézus tanításának? Összeegyeztethető-e a Biblia üzenetével? Minden sugallatot, megérzést, gondolatot érdemes erre a
mérlegre tenni. Az sem mellékes, hogy ésszerű, amit tenni akarunk, vagy
oktalan, sötétség van-e mögötte vagy világosság. És azt is fontos tisztázni:
nyugtalanít vagy megnyugtat, a döntéssel járó kihívás túl sokat követel
tőlem, vagy erőmhöz képest elviselhető? Ha bizonytalanok vagyunk, nem
szégyen kikérni mások véleményét, már csak azért is, hogy meggyőződhessünk, nem magunkat helyeztük Isten szava elé.
Jézus tanítása szerint gyümölcseiről ismerszik meg az ember. Ha egy
döntésünk jó gyümölcsöt hozott, ha utána lelkiismeretünk nem vádol,
ha a közösségnek is a javára vált és személyes üdvösségünket is előmozdította, akkor biztos, hogy az a sugallat, amire hallgattunk, Istentől származott. Ha viszont sötét szándékok is meghúzódtak mögötte – irigység,
kapzsiság, birtoklás, önzés – a gyümölcs is megkeseredik, kukacos lesz
életünk, és nem kíséri lelki béke.
Sokszor nem látjuk tisztán magunk előtt a célt. Teljesen biztosak sohasem lehetünk, hogy jól döntöttünk, mert ez csakis utólag derül ki…
Egyetlen dolog azonban biztos: Isten a szívek vizsgálója. Ha őszinték voltunk magunkhoz, ha hallgattunk Őrá már a döntés előtt, és ráhagyatkoztunk a döntés meghozatalában, akkor elmondhatjuk, minden bizonnyal Ő nem fukarkodik áldásával. Ahogyan János apostol fogalmaz: ha
szívünk vétett is, van szószólónk az Atyánál. Isten nagyobb a bűneinknél.
A Szentlélek ajándékai mindig kézügyben vannak.
A keresztény hívő, keresztelésétől meghozta az alapvető döntést. Isten
útján jár. Hangját hallja lelkében, egyházának szavában, szeretteinek jó
tanácsában, az élet váratlan helyzeteiben éppúgy, mint köznapi kötelességei
végzése közben. Az egyház évezredes hagyományában felgyülemlett
temérdek tapasztalat birtokában könnyen felismerheti a hamis prófétákat
és a sátán kísértő sugdolózásait. Ez azonban nem működik magától.
Csak az imádságban, az állandó Istenre figyelésben, a szüntelen Jézuskövetésben válik erénnyé.
2011. május 11.
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Május Királynéja
Elnézem az erdely.ma honlapon nemrég lezárult baba-mama
fotópályázat szebbnél szebb, érdekes és sokatmondó fotóit, ahogyan az
édesanyák ölükben tartják az élet nagy csodáját, a gyermeket. Akár róluk
is festhette volna valamelyik művész a legújabb-kori Madonna-képet. Az
anyáét, aki életet ad, véd és szeret, szenved és küzd értünk. Aki nélkül
nem lennénk mi mindannyian: sem a férfiak, sem a nők. Akiknek öle
megtermékenyíti meddő világunkat. Május hónapban a tavasz tündöklése
pedig leginkább az érintetlen, tiszta szűz anyát juttatja eszembe: Máriát,
’május királynéját’.
Emlékszem, gyermekkorunkban még létezett az a krumplifajta, amely
fehér, sima héjú, omlós, lisztes-zamatos ízével, különleges alakjával a május királyné nevet kapta. A székely néplélek a sarló formájú, korán ültethető, nemes pityókát is Máriának szóló gyengédséggel becézte. Édesanyánk pedig, amíg hámozta, ősrégi Mária-népdalainkat dudorászta. A
májusi vecsernyére a gyermekek, édesanyjukkal együtt elözönlötték a
templomot.
Paul Evdokimov, orosz teológus szerint a női lélek jobban megközelíti
a genezist, a forrást, a gyökereket. „Mint anya védi, mint szűz, megtisztítja
a férfiak világát. Lelket ad ennek a világnak, saját lelkét”. Ezt tette Mária,
akin keresztül Isten megszólította az emberiséget. „ A kétezer éves csend
termőre fordult. Az ő alakja a női princípium, az oltalmat és otthont adó
erő, a megértő, elfogadó és befogadó gesztus jelenléte a világban”. (Zöldy
Pál) A kegyelemmel teljes Mária a par excellence menyasszony, az emberi
odaadás legmagasztosabb példája. A spiritualitás ősmintája, aki sokszorosan BOLDOG asszony.
Vannak-e Máriáink, Madonna-lelkű leányaink, mit ne mondjak
Máriás-édesanyáink? – tehetjük fel a kérdést egyre gyakrabban,
aggódva – akik nemcsak ijedtükben ejtik ki, hogy Jézusmária! Akik
nem csak betétszónak, fokozásra használják a jelzőt: „olyan máriás nagy
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tortát sütöttem”. Meglátjuk-e a királyfit szülő Máriát minden nőben,
lányban, asszonyban? Mint ahogyan édesanyánk is királyfinak szült
mindnyájunkat?
A mára már hozzánk is begyűrűzött szabados felfogás, úgy tűnik,
maga alá akar temetni mindent, ami érték, ami emberi. Amitől a család
egészséges maradhatna.
Pedagógus barátom anyák napja közeledtével levelet íratott hetedikeseivel, amelyben a gyerekek megfogalmazhatták érzéseiket, kéréseiket,
gondolataikat édesanyjuknak. A kiértékelés, a látlelet döbbenetes volt.
Néhányan üresen adták be a papírt. Mások múlt időben fogalmaztak
néhány semmitmondó tőmondatot, voltak, akik onnan indultak ki, hogy
milyen hasznos nekik, hogy van édesanyjuk. Pl. szeretek veled vásárolni, mert mindig megvesszük, amit akarok, köszönöm, hogy elengedsz
tekeregni, szeretem, amikor hagyod, hogy késő estig gépezzek, a büntetéseiddel is meg vagyok elégedve... Egy-két sor, semmi hála-köszönet, s a
legtöbb levél végén annyi sincs, hogy szeretettel, puszi vagy hasonlók…
Milyen édesanyák nevelik ezeket a gyermekeket, akikkel állítólag
együtt vannak szülési és gyermeknevelési szabadságon, három éven keresztül?… Kisközösségek mama-klubjában, keresztelések kapcsán nyilván
nagyon sok szívmelengető példát, tanúságtételt látok, és az élet pártján
állok. De a kérdés, a folyamatok iránya, a közfelfogás sugallta VALÓSÁG
sajnos elszomorít.
Elmélkedhetnénk a nem kevés gyerek- és leányanyáról, akikről az államnak kell gondoskodnia, akiknek anyjuk gyakori partnercseréje miatt
sosem volt, nincs és talán már sosem lesz otthonuk, férjük és édesapjuk…
Nagyítóval kereshetjük azokat a férfi és női ismérveket, amelyek fiainkatleányainkat már nem ösztönzik, amelyek végső soron kultúránkat létrehozták, azokat a példákat, előképeket, amelyek követhetőek voltak és személyiségünket formálták. Hűség, türelem, gyengédség, ráhagyatkozás,
bizalom – ma nem szükségesek egy kapcsolathoz…
Mert milyen anyaszerepről beszélünk ott, ahol a gyerek csak azért kell,
hogy zsarolni lehessen a férfit? S a nő, ahogy megkaparintotta a gyerkőcöt, mint valami zsákmányt, valósággal megvadul. Ahol a médiából, no
meg az út széléről, egyaránt a mindenre kész szuperkéjnők és frissen fogyózott topmodellek jelentik a követendő mintát… Ahol a félelem-kényelem kettőssége kitolja a gyerekszülés határait, ahol „messenger-anyukák
és skype-apukák” nevelik távirányítással az öregekre bízott jövevényeket,
ahol a karrierépítés, az állandó rohanás beigazolja Pilinszky szavait: „az
ágy közös, a párna nem?”...
És akkor még nem került terítékre az sem, mi lesz, ha a férj édesanyja
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nem volt ambiciózus, sőt a feleség sem az… Külön pszichológiai csemege
az édesanyától leszakadni képtelen férj vagy a túlzottan anyáskodó feleség
esete…
Azt elhiszem, hogy megszűnőben az apajogú, férfi tekintélyre alapozó
társadalom. De az anyajogú társadalom jeleit sem látom. Állítólag egyszer
volt, rövid ideig, de nem vált be…
A tünetek alapján valami jellegtelen, nemtelen katyvasz van kialakulóban, ahol a férfiakat ugyan megfosztották elsőszülöttségi joguktól, a nők
szerepvállalása is kiszélesedett, de a hagyományos szerepek is felbomlottak, és a nőknek nem tetszik az anya szerep sem. Nincs szükségük sem
patrónusra, sem patrónára. Minek legyenek édesanyák? Minek formálná
Mária eszménye az ő személyiségüket? A Boldogasszony példája mára
megszűnt „lelki reményfutam” lenni. A taknyos kölyök csak akadály.
Kiesnek drága szép fiatal éveik, elhíznak, nem találnak munkahelyet, lemaradnak egy sor fontos élményről, amit ugye az anyaság nem pótol. És
balgaságukban terméketlen amazonokká válnak, akik a nélkül hervadnak el, hogy kinyíltak volna…
Az egyoldalúság látszatát elkerülendő, sietve szögezem le, hogy mindezt férfiak és nők közösen „hoztuk össze”. És a megoldást is csak közösen
tudjuk megtalálni.
Csendben jegyzem meg, azért el tudnék képzelni olyan politikai közakaratot is, ahol minden országban az édesanyaság a legmegfizetettebb
„állásnak”, megbecsült „foglalkozásnak” számít.
Madonna – gyermek az édesanyával. Máter és matéria, anya és anyag,
Föld-anya és Isten-anya, Babba Mária és Boldogasszony, nemcsak kiegészítik, hanem átfedik egymást… – valahol ugyanazt jelentik. Mint ahogyan a szüzesség, a tisztaság, az érintetlenség is ajándék és kegyelem, és
százszor termékenyebb lehet, mint a test áruba bocsátása. Mert a szüzességet nem elvenni kell, az nem szégyen, hanem kincs, amelyet érdemes
megszerezni. Szűzzé VÁLNI kell. Az anyaságot is ez teszi termékennyé.
Édesanyának lenni, hordozni a legédesebb titkot, kiteljesedni a férj/
édesapa oldalán, árasztani a szeretet, a gyengédség, a szépség, az önátadás, a megérzés, a lelki finomság isteni ajándékait.
Mi lenne ennél szebb hivatás e világon? Hiszen ez igazi papi szolgálat,
istenszolgálat…
2011. május18.
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Ördögborda
A páfránylevél erezete valóban hasonlít a közhiedelemben kialakult
sovány, sátánfajzat-képre. Az ördögbordáról nyugodtan ördögöt lehetne
mintázni...
Nyelvi kultúránk valósággal bővelkedik az ördöggel kapcsolatos képekkel: szemei karikásak, fél a szenteltvíztől, ördöggel cimborál, ne fesd
az ördögöt a falra, még az ördöggel is lepaktál, ördög bújt belé, ördögien
vigyorog, ’vigyázz, mert elvisz az ördög…’ – és folytathatnánk napestig. A különböző kultúrák, mítoszok, irodalmi-művészeti alkotások is
számos néven emlegetik: Lucifer, Sátán, Belzebúb, Mefisztó, Surgyélán,
krampusz, de találkozunk vele, mint kígyóval, sárkánnyal, kecskelábú,
kalánfülű angyallal, kísértővel, démonnal, devlával. Kulcsfigurája a spiritiszta szeánszoknak, a boszorkánypereknek, a mágikus-bűbájos földalatti
beavató szertartásoknak. Gyakran álcázza magát állatnak, megbújik a
termékenységi varázslások és a halottkultusz mögött.
A napokban forgalomba hozott, nagysikerű film: A rítus – melyben
nem kisebb sztár, mint Anthony Hopkins játssza az ördögűző pap szerepét – is rávilágít a témára, sajnos nem a legszerencsésebb megközelítésben.
Napjaink paranormális jelenségeket kiagyaló és kergető, minduntalan azt
zabáló fogyasztójának a jó és rossz kérdése csupán ilyen ’lájtos’ kiszerelésben emészthető, így nem csoda, ha a magas művészet alkotói sem tudnak
megszabadulni a „középszerűség démonától”.
A 90-es évek közepén magyarul is megjelent a római egyházmegye
ördögűzéssel megbízott szentéletű lelkipásztorának könyve – Egy ördögűző tapasztalatai, Bp. Ecclesia, 1994 –, ahol őszintén beszámol több mint
30 éves tapasztalatáról, amelyet a gonosz lélek megkötözöttségétől való
szabadulás szolgálatában töltött. Don Gabrilele Amorth többek között
azt írja, hogy nem lehet megérteni Krisztus művét, ha nem vesszük komolyan a sátán bomlasztó működését.
De ki az ördög? Mi a sátán? Nagybetűvel kell-e írni? Személy-e vagy
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„csak” a megszemélyesített rossz? A bennünk levő árnyék, sötétség kivetítése? Valóban létezik? Egyáltalán komolyan kell-e venni? Megéri vele
cimborálni?
Gyermekkorom évtizedeiben évenként visszatérő bibliai textus volt a
szépvízi Szent László búcsún Szent Pál efezusi leveléből, melyet sokáig
nem értettem: „Nem a test és a vér ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és hatalmasságai
és az égi magasságok gonosz szellemi ellen”. Valamivel előbb meg azt írja:
„Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
cselvetéseivel szemben!” (Ef 6, 11-13) Az emberiség eddigi és jelen történelmét figyelve, most már kezdem érteni, mire gondolt az apostol.
Nem beszélhetünk ördögről, anélkül, hogy ne vennénk észre Isten tervét, mely a Bibliában és az egyházi hagyományban egyaránt világosan
kirajzolódik. Az ördög, a sátán – Isten teremtménye. Szellemi létező, személy – értelemmel és szabad akarattal. Konkrét valóság. Lucifer és gonosz
angyaltársai azok a teremtmények, akik a teremtés kezdetén visszaéltek
szabadságukkal, fellázadtak teremtőjük ellen, nem állták ki az alázatosság
próbáját. Ezért Isten igazságos döntése alapján elkárhoztak.
A Sátán tehát nem abszolút rossz, nem egyenrangú „ellenlábasa” Istennek, bár kétségkívül, mint kísértő és „ellenzéki”, halhatatlanságánál és az
embert messze felülmúló értelmi képességei folytán mérhetetlen gonoszságra képes. A sátán és angyalai teremtéskor sem voltak, de Szent Mihály
arkangyal győzelme óta sincsenek egy „súlycsoportban” Istennel. A kárhozott angyalnak csak az ember fölött van hatalma, de hasonlattal élve
Istennel nem „párbajképes”. Olyan, mintha „egy árulása miatt lefokozott
magas rangú tiszt a tábornokot hívná ki” küzdelemre… (Boda László)
Nem ő követ el személyesen minden gonosz tettet, erkölcsi rombolást,
hanem az ember, akit felbujtott, aki szabad akaratában és rosszra hajló természete miatt, a sátánnal együttműködik. Nem nevezhetjük Isten
„vetélytársának”, már csak azért sem, mert Isten országa Jézus Krisztus
megtestesülésével elkezdődött, s a végítéletkor beteljesedik, vagyis Lucifer
napjai meg vannak számlálva.
A Sátán hatalma véges, korlátozott: nincs például teljhatalma az emberi szabad akarat felett, nem ismeri az ember belső gondolatait, nem
mindentudó, mint Isten, és befolyása pusztán bosszúból történik, amiért
ő nem térhet vissza a mennyországba, amelyet elutasított. Tehetetlen dühét az emberen tombolja ki, mígnem az Emberfia egyszer s mindenkorra
véget vet erejének az utolsó ítéletkor. Ő a hazugság atyja, a nagy szétdobáló (diabolosz), aki minden igazat-szépet-szentet és jót megkérdőjelez,
hogy elültesse az emberben a gyanakvást. Ott van minden bűn gyöke-
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rénél, az önzés, az irigység, a féltékenység, a pénz-hatalom-kéjsóvárság
zabolátlan vágyai hátterében, és ha nem koppintunk időben az orrára,
befolyása elhatalmasodik rajtunk. Incselkedése nyomán mindig mi húzzuk a rövidebbet.
A fentebb említett ördögűző úgy fogalmaz, hogy nem lehet a sátánnal
meg nem támadási paktumot kötni… Folyton ott ólálkodik jó szándékaink és nemes céljaink körül, sosem tudod őt kielégíteni, nincs béke
benned, ha lepaktáltál vele. Az első adagok ízletesek, és árnyéka sincs a
lelkifurdalásnak, ’kvázi’, ’ál’-, ’mintha jó’ dolgokkal kezdi. Rejtett tudást
ajánl, amelybe csak ő avathat be, amelyet az Isten mintha el akarna zárni
az embertől. Aztán tágítja az erkölcsi törvény kereteit, a gátlástalanság felé
sodor, és lassan uralma alá kerít. Ez az uralom eleinte fel sem tűnik, de
ha elszakad a gát, vagy megbénulnak a lelki érzékek, hihetetlen mély szakadékba zuhanhat az ember. Talán lázadó kamaszként még élvezi, hogy
fordított kereszt lóg a nyakában, aztán lassan a drog, az adrenalin is napi
szükségletévé válik.
A sátán hatalmát nem szabad bagatellizálni. Lehet ugyan tagadni létét,
de a gonoszság szellemiségét, annak hatásait mindannyian érezzük. Ha
engedünk befolyásának, valósággal pokollá válik saját és környezetünk
élete. Démoni hatalma hálójában vergődve könnyen, vagy éppenséggel
drámai fájdalmak közepette azon kapjuk magunkat, hogy alulbecsültük
képességeit. Ha megkötöttük a mefisztói alkut, ne csodálkozzunk, hogy
szélhámos zsenialitása folytán akarva-akaratlan a szolgálatába állít. Az
ilyen emberek taszítanak, a szemük sem áll jól, csak úgy ömlik belőlük
a szenny, a borzongató üresség. A gonosz tudás nem válik bölcsességgé,
hanem inkább szétroncsolja az emberi személyiséget…
Jézus mindig Isten hatalmával lépett fel a gonosz lelkek ellen és határozottan elutasította minden közeledésüket. Mindig Isten szava volt a
fegyvere, és nevén nevezte a kísértőt. Az evangélium tele van ilyen irányú
beszámolókkal és tanításokkal.
Az ördög által rabul ejtett emberek iszonyú szenvedéseken mennek
keresztül. A fizikai kínoktól, a megszállottságon át, el egészen a lelki
fájdalmakig, az átkokig és a lidércnyomásig. Ilyenkor, miután minden
egyéb orvosi beavatkozás hasztalanná vált, nem marad más hátra, mint
a mindennapos kegyelmi eszközök – az imádság, a szentségek, az alamizsnálkodás, a szentek közbenjárása –, és természetesen a megszabadító
könyörgő ima, vagyis az ördögűzés.
Egyházunk e lelki kincs, szolgálat és hatalom birtokában az ördögtől
gyötört embert megszabadítja és visszasegíti a közösséghez. Az ördögűző
papok évezredes tapasztalata szerint az ördögöt valóban dühíti a gyónta-
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tás, az igehirdetés, de ugyanígy ördögtől megszállottság jelei olyan gyanús
megnyilvánulások is, mint: a szent dolgokkal szembeni ellenszenv, erős
utálat Istennel szemben, ismeretlen nyelven történő beszéd, káromkodási
és erőszakossági hajlam a szentképek láttán, ismeretlen eredetű fájdalom
a gyomorszájnál, váltakozó személyiség, parapszichológiai jelenségek stb.
Ugyanaz az ördög több személyben is jelen lehet, és nyilvánvaló a jelenléte, ha bizonyos mély értelmű válaszokat ad olyan kérdésekre, amelyre a
beteg, pl. korától fogva nem lenne képes. Ilyenkor a szolgálatvégző szembesül a sátán jelenlétével, hisz gyakorlatilag hallja, hogy a gonosz lélek
beszél a megszállottból. A szabadítási ima tarthat néhány percig, de akár
órákig is. Nem ritkák az ordítások és rángatózások, de a gyógyuláshoz a
beteg együttműködése mindenképp szükséges. Az ördögűző ima legnagyobb áldása-hatása a lélek megnyugvása, a megbocsátás és a belső béke.
Túl a horror- vagy ördögűzős filmeken, érdemes elgondolkodni azon,
mekkora teret adunk magunkban a rosszindulatnak, és mit kezdünk a tudatalattinkba lenyomott és fel nem dolgozott sötétségekkel, bűnökkel?…
Az a bizonyos edény könnyen kiborulhat. Igazából állandóan Isten jelenlétét kellene keresnünk. Ne lássunk ördögöt ott, ahol nincs, de vegyük
komolyan ott, ahol van. Hagyjuk, hogy Isten áldása töltse el magán- és
közéletünket, a sátán művére még ne tegyünk egy lapáttal, ha életünket
sikerül kivonni az ő befolyása alól, akkor tulajdonképpen mindegy, hol
van, hiszen ha ő rombol is, mi építünk. A Lélek megvilágítja bensőnket,
hogy felismerjük a tagadás és a hazugság szellemét, hogy megkülönböztessük az ocsút a búzától, és döntéseink belőlünk és környezetünkből a
jót, az igazat hozzák felszínre.
Szabadságunk félelmetes ajándék. A teremtés drámájában bizony a
rossznak is nagy a cselekvési tere. A bukott angyal folytonos megrontásunkon próbálkozik. Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy a sugallatok két oldalról jönnek, de nem mindegy, hogy kinek a hangjára vagy felbujtására hallgatunk. A gonosszal való cinkos összekacsintás, a vele való
bűnös összefogás és cimboraság semmilyen jó szándékú kezdeményezést
nem visz sikerre, mert a gonosz mindig a folyamatok elején sugdolózik.
Utána sunyin eliszkol és magunkra hagy. Ezért lenne jobb megvizsgálni
tetteink, szavaink, gondolataink gyökerét, indítékát, hogy a kísértő szándéka már az elején lelepleződjék.
Világunkban túl sokat panaszkodnak – még keresztények is –, hogy
milyen erős a gonosz, ahelyett, hogy észrevennék a jó erejét és fölényét.
Hiszen, ha mi és Isten összefogunk, a gonosznak nincs hatalma rajtunk.
2011. május 25.
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Életadó Lélek
A Hétköznapi mennyország című svéd filmet Kay Pollak rendezte
2004-ben. A következő évben már Oscar-ra és Europa-filmre is jelölt
alkotás méltán lett világszerte népszerű. A szépen formált történetben
pályája csúcsán a szívinfarktusától megrémült világhírű karmester visszavonul gyermekkora falujába. Nem ismerik fel egykori társai, mert korán
felvett művésznevén tér haza. Unszolásra elvállalja a kis falusi evangélikus
templom kórusának vezetését. Persze, megmozdul benne a teremtő zenei
erő és hozzáfog ahhoz, hogy felszabadítsa a kórus képzetlen tagjaiban a
bennük rejlő tehetséget. Először azonban a rejtett problémák, elfojtott
gondok szakadnak fel a kórusban és családjaikban, ettől aztán elszabadul
a pokol. Botrányok sora rázza meg a gyülekezet életét, de mindeközben
egyre jobban áttűnik a születő új, ami tiszta és friss, eleven. Meg tudnak egymásnak bocsátani, el tudják egymást fogadni és mind szebben
és szabadabban é-ne-kel-nek: élnek! A kórus eljut egy innsbrucki európai kórusfesztiválra is. A mester késik, mert ismét szívroham éri, csak
egy mosdóba tud betámolyogni, és ott földre zuhanva hallgatja a szellőző
nyílás „hangszóróján” keresztül a „koncertet”. Kórusa a mester távollétében időhúzásból csak úgy „hangol”, azaz ki-ki a rá legjellemzőbb hangot
énekli, amiből szép harmónia formálódik. A közönség, melyet döntően
Európa kórusai alkotnak, túl az első megdöbbenésén, lassan és önkéntelenül bekapcsolódik ebbe a furcsa „kórusműbe” és mind többen énekelnek:
ki-ki a maga hangján és bár más és más nemzet fiai-lányai, mégis értik
egymást, értik a zene nyelvét. Valaki, egy láthatatlan karmester pedig
összefogja az egészet, felszabadul mindenki, boldogan énekel, önmagát
adja: mindenkinek helye van, mindenki fontos és mégis az egész együtt
él. Miközben a zenestadionban az együtt-éneklés új közösséget teremt, és
valami megszületik, kint a mosdóban, a mester, arcán a bibliai boldogok
mosolyával, csendesen meghal.
A mester ugyan meghalt, de kórus önálló életre kelt.
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A Teremtő Lelke, mely a vizek fölött lebegett, aki a szentírókat és
prófétákat múzsaként inspirálta, aki Mária méhét megtermékenyítette,
akiben Isten szeretetét „szóvá” – Igévé tette. Isten rendezi ezt a nagy zeneművet, vezényel a Názáreti Jézus, producer a Szeretet Szentlelke, s az első
pünkösd óta a világ temploma a nagy előadóterem, és mindenki szerepel.
Isten a „Lelkét is kitette”, hogy élhessünk. A film eredeti címe különben:
„Miként a mennyben”… Pünkösd óta itt a földön is lehet úgy, miként a
mennyben.
Bennünk is megfoganhat a Lélek. Akárcsak az apostolokban Húsvétkor. Rájuk lehelt és azt mondta: „Vegyétek a Szentlelket”. Pedig a leheletet nem lehet megfogni. Elszáll. Pillanatnyi sóhaj, tüdőnkből származó
csöppnyi meleg fuvallat. A zárt ajtók mögött a meglepett és félénk apostolok értetlenül állnak. De a vőlegény és a mennyasszony leheletfinom
találkozása megtörtént. A szeretet tapintata, halk sóhaja titkokat rejt. A
fogantatás titkát. Az édesanya sem érzi, mikor fogan. Aztán következik a
kihordás nehéz időszaka. Rosszullétek, aggódás, türelmetlen várakozás.
Pedig idő kell a belső fejlődésre. Szükség van csendes, bezárkózott imára,
hogy érlelődjenek a csodák, helyükre kerüljenek az események, tisztuljanak a gondolatok, szépüljenek az emberi kapcsolatok, megnyugodjék a
zaklatott keresés. A kitartás próbája ez. Készülnünk kell a Lélek születésére. Az apostoloknak is el kellett engedniük Jézust. Felment a mennybe és
egyedül maradtak. El kellett engedniük elképzeléseiket messiásról, izraeli
királyságról, túllépni zsidó hitükön és a Jézusról alkotott elképzeléseiken.
Isten olykor megengedi, hogy mindent elveszítsünk, hogy semmit se sajátítsunk ki, semmihez se ragaszkodjunk, hogy mindent az Ő kezéből
fogadhassunk el. Hogy megszülessék bennünk a Lélek.
Ez történt Pünkösdkor. „Szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel előttük,
és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel”.
Láthatóvá lett az új világ. A Lélek kiáradt. A félős Péter végre megérett
hogy beszéljen. Kőszikla lett. Ami eddig rejtve volt, amit csak súgva mertek egymásnak mondani, mostantól a háztetőkről hirdetik. Megértik az
összefüggéseket, összeáll bennük a kép, megtalálják helyüket az Ország
Művében, megszületik a Lélek jegyese, az egyház.
Ez nem egy pillanatfelvétel az egyház történetéből, hanem identitásának meghatározója. A kezdetek lelke, a lendület, a motiváció Lelke. A
Szentlélekisten maga az Éltető Lélek. Légkört teremt, amelyben lubickolunk, mint a napsugárban a madarak, mint hal a vízben, mint szülei
szeretetében a gyermek. A Szentlélek az értelmes rend, a dolgok helyére
kerülésének okozója. Nem a divatos, egyenes adásban közvetített pünkösdista mozgalmak szenzációja, ahol ájuldoznak és kiáltoznak, extázisban
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rángatóznak, sőt kakukkolnak, hanem a pünkösdi csoda megteremtője.
Ugyanis ama bizonyos első pünkösdön, az apostolok arámul kiejtett szavait értették a szírek, a görögök, mindenki. A nyelveken értés varázsát
ajándékozta a nagy gyülekezetnek, hogy személyre szabottan érthessük,
mit kíván tőlünk az Isten. Hiszen még azt sem tudnánk magunktól – írja
szent Pál – hogyan kell helyesen imádkozni.
Mindenki kap ajándékot a Lélektől: mindenféle tehetség, adottság valahol isteni adomány. A következetes, becsületes szellemi-fizikai munka,
a művészi ihlet, a kreativitás vagy a kompromisszumra való készség mindmind a Lélek ajándékát jelentik. Nem a különleges vagy látványos akciók
hívják fel a figyelmet a Szentlélek megnyilatkozásaira, hanem ami a mélyben, a személy lelkében, döntéseinél lezajlik. Az lesz a vízválasztó, az fog
minket minősíteni, azon dől el egyéni és közösségi sírunk, hogy melyik
lélekre, a sátánra, vagy a Szentlélekre hallgattunke? Gyűlöletet, vagy szeretetet árasztunk, önmagunk, vagy a másik hasznára törekszünk.
A démoni sötétségnek is hatalma van, de egyre nem képes: szeretni.
Viszont a Lélek akármilyen félszeg mozdulatokkal, dadogó szavakkal,
naiv kezdeményezésekkel áll is elő, bravúros győzelemmé teheti botladozó kezdeményezéseinket. Egyedül csak a Lélek alkalmas arra, hogy
sikeresen elvégezze bűnös életünk válságkezelését. Kérhetjük és kérnünk
is kell.
A Szentlélek a nagy mi a Szentháromságban. Ő köti egybe a híveket
a feltámadt Jézussal, ő maga az életnedv és a vérkeringés. Ő biztosítja a
megújulást minden kor egyházában, szétszakítva a megmerevedés, a megcsontosodás kötelékeit, prófétákat és új kihívásokat ajándékozva nekik.
Assisi Szent Ferenc a Lélektől indíttatva, seprűvel a kezében járta Umbria templomait, mert nem tűrhette azt a sok piszkot, szemetet, amit egyházában talált. Söpörni kezdett, először a saját lelkében, és megújult az
egyház. A modern szektavezérek ugyanilyen buzgósággal indulnak: pfúj,
ez nem az igazi egyház, hisz tele van piszokkal, botránnyal. És alapítanak
egy másikat… Ha a Lélek hatása alá kerülünk, akkor megfér egymással
az egység és a sokszínűség, a rend és a szabadság. A gonosz lélek hatalma rabságba taszít, a Szentlélek felszabadít. Nem csábít, nem kísért, nem
gátlásokat hagy maga után, hanem könnyed eleganciával erősíti benned a
szeretetet és a nagylelkűséget.
A pünkösdi hívő lelkesedése nem együgyű fellángolás, nem is cirkuszi
mutatvány, mint a tűznyelőké, hanem Isten átlelkesítő jelenlétének tudatosítása. Egy bátor kezdeményezés, egy pályázat megírása, egy közösség
mozgósítása, vagy akár személyes jóm döntéseink meghozatala nem pénz
vagy csillagállás kérése, hanem akaratunké. Hagyunk-e teret a Lélek
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ösztönzésének lelkünkben? Hallgatunk-e a bennünk fel-feltörő isteni sugallatra? Merjük-e szembesíteni tudásunkat a Bölcsesség Lelkével? Van-e
bennünk elég merészség, hogy életünk vitorlájával belékapaszkodjunk a
Lélek fuvallatába? Ez itt a kérdés.
2011. május 31.
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Félelem nélkül
Visszapörgetve gyermekkorom filmkockáit, élesen felvillan egy-egy
kép, amikor erős félelmet éreztem. Ha elégtelen éktelenkedett az ellenőrző
könyvecskében, nem szívesen dicsekedtem el édesapáméknak. A nadrágszíj persze úgyis előkerült… Ha elaludtam a juhok vagy tehenek mellett,
s közben elbódorogtak, netán a hajtókertben kötöttek ki, mert legelészés
közben a tilosba tévedtek, féltem hazamenni. Féltem egyik tanító bácsitól
is, mert nagyon szigorú volt, de ezek a félelmek nem okoztak végzetes
sérülést lelkemnek. Kinőttem. Aztán középiskolában, főleg vizsgák előtt
féltem, mi lesz, ha nem sikerül, ha kidobnak, szedhetem a sátorfámat, és
vajon mit mondok majd otthon…
Pünkösdre hangolódva, az alig 7 éve közülünk az örökkévalóságba
távozó P. Bartók Barabás OFM, barátnevén Albert atya gondolatait olvasva jutott mindez eszembe. Albert atya igazi lelkiatyámnak számított,
már kispapkorom óta. Csíksomlyói búcsús beszéde is emlékezetes volt.
Ő szokta idézni többször Szent Pál római leveléből: „Nem a szolgaság
lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság
lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!” (Róm 8,15) Szintén ő
mondogatta gyakran: „Ne féljenek a testvérek se az élettől, sem a jövőtől.
A félelem nem a jó Istentől van! Ha a gondviselést kihagynánk számításainkból, akkor félhetnénk”.
Benedek pápa nemrég, zágrábi lelkipásztori útján pontosan ezt fogalmazta meg, t.i., hogy a kereszténységében megfáradt Európa mintha
igyekezne kizárni életéből Istent, vallást, spiritualitást. Úgy érzi felnőtt,
önmagára lelt, az élet minden területét pusztán evilági, profán szempontok szerint akarja irányítani. És közben fél: az eladósodástól, a nukleáris
vagy természeti katasztrófáktól, a negatív jóslatok beteljesedésétől, a biológiai vagy egyéb kórokozóktól, járványoktól. Félünk mi magunk is a
magyarság ijesztő fogyása miatt, aggódunk a bizonytalan jövő láttán, velünk együtt élő testvéreink félnek az autonómiától meg „Nagy-Magyarország” rémképétől…
Nyilván léteznek beteges félelmek is, úgy egyéni, mint közösségi
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szinten. Az ún. fóbiák a lélekgyógyászat külön szakterületét képezik:
félelem a bezártságtól, a magasságtól, a mélységtől, a sötétségtől, a
víztől, a mennydörgéstől, kutyáktól és egyéb állatoktól, a folyton
parancsolgató főnöktől, az erőszaktól, és még sorolhatnám. Ugyanakkor,
bizonyos mértékben, mindannyiunkban van egy adag egészséges, józan,
természetes félelem, ami főleg határhelyzetekben nyilvánul meg: egy
nem várt esemény, egy ismeretlen hely vagy személy meg pillantása,
vagy ha erőnket meghaladó feladat elé állít az élet. Félünk az újtól,
visszarettenünk a szokatlan kihívásoktól, félünk kezdeményezni és
megtenni az első lépést… És persze a halálfélelem is ide tartozik. Izgalom,
pánik, félelem, mint egészséges gát is létezik, hogy megóvjon minket a
meggondolatlanságtól, a vakmerő önfejűségtől. Ez a fajta félelem végül is
érett önismeretről árulkodik, hisz jó, ha tudjuk, mire vagyunk képesek,
meddig lehet elmenni nyaktörés nélkül...
A félelem nagyon sokszor kedvezőtlenül hat testünkre-lelkünkre-pszichénkre: beszűkít, megkeményít, lebénít. Nehézzé teszi a lélegzetet, gyorsítja a szívverést. Megakadályozza az összpontosítást, az éber figyelést, eltorzítja az észlelést, eltájolja tekintetünket. Hatással van kapcsolatainkra,
szavaink és gesztusaink félreérthetőek lesznek. Olykor emiatt előre menekülünk, netán bátorsággal leplezzük gyengeségünket. A félelem könnyen
bezár ajtókat, szíveket, akár intézményeket is. Nagyon sok gonoszság nem
is annyira rosszindulatból, mint inkább butaságból és félelemből származik. Félünk a csendtől, az önmagunkkal és az Istennel való találkozástól.
Ezért van az, hogy sokan nem vagyunk képesek talentumainkat kibontakoztatni, hanem lebénulunk. Néha napnál világosabban látszik, hogy a
gonoszság hatalma is félelmen és a megfélemlítésen alapszik. A feltámadt
Jézus viszont azt mondja bezárkózott apostolainak: „Ne féljetek…Én legyőztem a világot!”
A Biblia egyik érdekes, sajnos sokszor a keresztények által is félreértett
kifejezése, az istenfélelem. Az Istenben bízó ember alapvető tulajdonsága.
Sirák fiának a könyvében, de máshol is gyakran találunk utalást arra,
hogy a z istenfélelem a bölcsesség kezdete, egészséget sarjaszt, hosszú
életet ajándékoz. Az istenszeretet ikertestvére. Nem arra buzdít ezzel,
hogy féljünk Istentől, holott ez egyfajta gyermeki tiszteletet, Isten
tekintélyének az elfogadását is jelenti. Az istenfélelem tulajdonképpen
helyes önismeret: az értelem és akarat meghajlása a Teremtő Isten előtt.
Mózes a saruszíját is leoldja és leborul, amikor Istennel találkozik. Nem
szolgai, képmutató félelem ez, hanem a gyermeki szeretet és tisztelet
félelme, amellyel elismerem Istent Istenemnek. Hiszen van ugyan szabad
akaratom, de teremtett, bűnös, és szeretetre szoruló lény vagyok. Azonban
a Szentírásban 365-ször figyelmeztetik az embert: Ne félj!
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Lélekdöbbentő élmény érezni azt a félelemmentes, szabad lelkületet,
ahogyan Jézus bánt az emberekkel, amilyen könnyedén viselkedett a sarokba szorított helyzetekben is: nem félt sem a kitaszítottaktól, sem a
főpapoktól, sem a házasságtörő asszonytól, sem a farizeusoktól, sem Pilátustól. Ha úgy adódott, nem riadt vissza semmilyen összeütközéstől, vagy
konfliktustól, de mindig tárgyilagos és becsületes maradt, megőrizte belső nyugalmát, mert tudta, hogy ő az Atyában van, s belőle él. S az Atya
nem hagyja magára, még a kereszten sem. A zsoltáridézet ellenére sem.
A szeretetben nincs félelem-írja Szent János. Legalábbis az a bűnös
félelem, amellyel Ádám elbújt a kertben Isten színe elől. Isten elől nem
lehet elbújni. De nem is kell. Csak a bűnös ember fél a szembesüléstől,
tettei következményétől. A mai fogyasztó hamis magabiztossága is rendre
lelepleződik. Rossz közérzete, állandó zajba, nyüzsgésbe, fejlődésbe menekülése is csak azt az ürességet „hivatott” palástolni, amely Isten hiányát jelenti. Amikor a turista fejvesztve menekül a múzeummá lefokozott
templomból, amikor ott hirtelen imádkozni kezdenek, vagy éppenséggel
úgy sétál benne végig, hangoskodva, akárcsak egy plázában – ezzel azt
árulja el, hogy nincs benne istenfélelem. Mint a gonosz bíró a jézusi példázatban, aki Istentől nem félt, embertől nem tartott…
Van-e bennünk még egy csöppnyi istenfélelem? Kérhetnénk a Lélektől
ezt az ajándékot, ezt a nélkülözhetetlen erényt. Akkor talán nem lennénk
kétségbeesve, de elbizakodottak sem. De jó lenne méltatlanságunk tudatában leborulni az Úr előtt: Uram nem vagyok méltó, de nélküled képes
sem, hogy belássam, hogy szereteted tart fenn. Adj bátorságot, hogy megvalljalak Téged az emberek előtt. Ne restelljem észrevenni jelenlétedet. A
te szemedben a kicsiny, gyerekes dolgok is nagyot nyomnak a latba. Tiéd
az élet, az ítélet joga. Ne vitassam el tőled. Te tudod, hogy boldogok az
istenfélők.
2011. június 9.
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Látomás a demokráciáról
Nem kell sokat bíbelődni a nyelvészkedéssel, ahhoz, hogy kihámozzuk
ennek a szónak a jelentését: demokrácia annyi, mint népuralom. Nyilván
az idők folyamán – hacsak a francia forradalom időpontjától is vesszük
– sokat változott ennek a kifejezésnek az értelme. Eleinte azt akarták
vele jelezni, hogy a közösség minden tagja részt vehetett az őt érintő
döntésekben, aztán ezt az értelmezést felváltotta a képviseleti demokrácia,
amikor megválasztott képviselőink a mi véleményünket emelik jogerőre
a parlamentben.
De a magunk mögött hagyott évszázadok, és a jelen élet szerte a
világon bebizonyította, hogy a demokrácia igazából álom, illúzió. Ahogy
Czakó Gábor írja: „A demokrácia szavazótömegét balekokkal kell
gyarapítani, akik voksocskájukat annak adják, aki többet fizet/ígér érte,
vagy aki megműveli őket. És még nem beszéltünk azokról, akik tudnak
ugyan ’készség szinten’ olvasni, sőt doktoráltak, ám a szakmájukon kívüli
kérdésekhez képtelenek hozzászólni, könyvet nem olvasnak, a tévé az
egyetlen információforrásuk, esetleg valami agyzsugorító női magazin,
vagy bulvárlap. Egy igazság érvényessége a leghalványabb összefüggésben
sincsen azzal, hogy hányan szavazzák meg. Senki sem gondolja komolyan,
hogy a demokráciában a ’többség uralkodik a kisebbség fölött’. (Pannon
krétakör) A tapasztalat azt mutatja, hogy még a legfejlettebb demokráciák
világában, a többpártrendszerek szabadságában is általában hatalmi elitek,
pártokráciák kormányoztak.
David C. Korten Tőkés társaságok világuralma c könyvében már rég
kimutatta, hogy gyakorlatilag a senki által meg nem választott, és senkinek elszámolással nem tartozó multik alakítják a világ gazdasági folyamatait. Ők irányítják a közvélemény- és ízlésképző médiát, a nemzetközi
egyezményeket, amelyek a helyi jogrendszerek számára legtöbbször kényszerítő erejűek. Az emberek tömeggé válnak, nincs szellemi középpont,
ami közösséggé tenné, inkább manipulálható masszává lesznek ebben a
globális pilótajátékban. S hogy az Erdély.ma honlapon megjelent hozzá-
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szólásokból is idézzek két csípőset:
„A demokrácia nem más, mint a többség diktatúrája a kisebbség felett”
(Borsos Géza)
„A rendtartó székely falu olyan messze áll a demokráciától, mint egy
hagyományőrző huszárcsapat a segélyszállítmányt megtámadó hadseregtől”
(szólás)
Nos, akkor számomra mi a demokrácia?
Onnan indulnék, hogy számomra az életben nincs demokrácia. Az
életben piramisszerű hierarchia, szent rend létezik, korlátok közti felelős szabadság van. Ha megnézzük a természet törvényeit, az élővilágot, a
mikroorganizmusokat, mindenütt egymásra építettséget, a részek sajátos
feladatát, szerepét végző és betöltő harmonikus egymásrautaltság van. De
jöjjünk közelebb az emberi világba.
– Nincs demokrácia egy állami berendezkedésben. Van alkotmány,
van törvényhozó és végrehajtó szerv, állami vállalatok és magánszféra.
Hatalommegosztás van. Szabadság, egyenlőség, testvériség- a gyakorlatban többszintes kapcsolati rendszerek. Rétegződések vannak. Különféle
jogokkal és kötelezettségekkel. Olyasféle demokrácia nincs, hogy mindenki egyforma, egyenlő, és mindenkinek mindent szabad.
– Nincs demokrácia egy zenekarnál. Egyik zenész nem trafálhat bele a
másik partitúrájába, egyik a másikat nem helyettesítheti, egyik nem lehet
könyöklőbb a másiknál. Nem versenyezhetnek, hogy melyik fújja vagy
húzza hangosabban. Hanem mindenkinek ismernie kell a kottát, a hangszerét, a művet, állandóan figyelnie kell a karmesterre és mindeniknek a
saját dallamát, szólamát játszania. Így jön össze az a csodálatos melódia,
amit a zeneszerző valamikor megálmodott és papírra vetett.
– Nincs demokrácia egy focimeccsen sem. Van bíró, van partjelző,
vannak edzők, játékosok és labda. És vannak szabályok. Van partvonal.
Van gól és öngól, szabadrúgás és les. Van piros és sárgalap. Ugyanígy
nem létezhet parttalan demokrácia, nyaklótlan szabadság. De ehhez fel
kellene nőni. Politikusainknak és nekünk is.
– De nincs demokrácia a társadalom alapsejtjében, a családban sem,
hiszen ott mindenkinek jól körülhatárolt jogai és kötelességei vannak.
Akkor működik a család, ha mindenki a helyén van. Ha férj és a
feleség szereti egymást, a férj apaként, a feleség édesanyaként betöltik
szerepüket, vállalják és szeretetben, felelős szabadságra és munkavégzésre
nevelik gyermekeiket. A családban is rend van, fegyelem van, elvégzendő
feladatok vannak. A jól működő demokrácia is hasonló egy családhoz.
Tetszés szerint be lehet helyettesíteni a szereplőket. De itt jön be az elején
említett szellemi központ, ami a család létének értelmet, méltóságot,
értéket ad. Ez nem más, mint annak tudatosítása, hogy mindnyájan Isten
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alkotásai vagyunk. Ez a szellemi alap. Ez adja meg a hivatkozási pontot.
Nos ezen a szinten van mindenkinek egyforma emberi méltósága, de
sajátos, megismételhetetlen személyisége, talentumai, feladata és hivatása.
Ezek nem felcserélhetők.
– A demokrácia nem a másik véglet a diktatúrával szemben, hanem a
francia forradalom óta gyakorlatba ültetett egyik élhető társadalmi modell, berendezkedés. Ha nem is az egyedüli üdvözítő.
– Valamiféle szemi-demokráciát látok én megvalósíthatónak, amelyet
a családról mintázok. Szerintem a demokrácia – már a családban – azzal
kezdődik, hogy tudomásul vesszük: mi a hivatásunk. Hogy mindnyájan
értékesek, fontosak vagyunk, hogy közösbe tesszük kincseinket. Nem
legyőzni akarjuk egymást, nem átverni, becsapni, kihasználni, gáncsolni a
másikat, hanem örülünk neki, és segítünk kibontakoztatni talentumait. A
demokrácia nem földi mennyország. Nem olyan berendezkedés, amelyből
kihagyhatnánk Istent. Mert ha szellemi alap nincs, ha a gonoszságnak,
a hazugságnak, a felelősség nélküli kényelmes hedonizmusnak adunk
zöld utat, saját sírunkat ássuk meg. Ez erdélyi magyar közösségünkre is
érvényes.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol felelős emberek, felelős szabadságukkal élve öntudatra ébrednek. Rádöbbennek arra, micsoda lehetőségek
szunnyadnak kezük között, micsoda távlatai vannak emberi életüknek.
Főleg, ha ez közösségben ölt testet.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol minél több székely, magyar
egyénből közösségalkotó személy lesz, aki kezébe meri venni sorsát, és
tehetségét a közösség javára tudja kamatoztatni.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol egy erdélyi magyarnak a világ
legtermészetesebb dolga lenne, hogy magyarul tanul, beszél, törvénykezik
és intézi hivatalos dolgait, de románul is tud, mert arra is szüksége van.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol nem kellene minden engedélyért
és rábólintásért Bukarestbe futni, mert itthon, helyben is megoldhatnánk
saját dolgainkat kenőpénz és talpnyalás nélkül.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol a román testvér nem betolakodó
kakukkfióka módra lenne büszke saját értékeire, ahol a székelynek, a
mezőségi, a kalotaszegi vagy a partiumi magyarnak nem kellene félnie a
beolvadástól, és nem kellene újfent bizonygatnia, hogy ő itt őshonos.
Olyan demokráciáról álmodom, ahol politikusaink csírájában elfojtanának minden szélsőséget példamutató összefogásukkal, és azzal, hogy
munkájukat szolgálatként végeznék.
Anthony De Mello SJ leír egy keleti történetet egy oroszlánról, aki rátört egy nyájra, és meglepetésére a bárányok között egy oroszlánt talált.
Azt az oroszlánt a bárányok nevelték kölyökkorától kezdve. Bégetett, mint
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egy bárány, és úgy futkározott az egyik helyről a másikra, mint egy bárány. Az oroszlán egyenesen felé tartott, s amikor a bárányok közt felnőtt
oroszlán a valódi oroszlán előtt megállt, minden ízébe reszketni kezdett.
Az oroszlán ezt kérdezte tőle: „Mit keresel itt, a bárányok között?” A bárányok neveltje azt válaszolta: „Én bárány vagyok”. Mire az oroszlán azt
mondta: „Ó, nem vagy te bárány. Gyere velem”. És elvezette a bárányok
közt felnőtt oroszlánt egy tócsához, majd így szólt: „Nézz bele!” És amikor a bárányok neveltje meglátta a vízben tükörképét, hatalmasat bődült,
s attól a pillanattól más lett. Átalakult.
Ezt az öntudatra ébredést várom és szeretném elősegíteni a magam
eszközeivel. Hogy a panaszkodás helyett legyen egy olyan közös
alapgondolat magyar közösségünknek, amely mentén félre lehetne tenni
minden ideológiai különbséget, sértődöttséget, betokosodott álláspontot.
Ilyen lenne például az autonómia, az önrendelkezés gondolata.
Mert a demokrácia, ha jól értelmezzük – és lehet jól is értelmezni –,
azt jelentené, hogy a közösség intézheti a saját sorsát. Nemcsak beleszólhat
néha, hanem tevékenyen alakíthatja is azt. Hogy minden tagja megteszi
a tőle telhetőt, a közösség javáért. Mindenki, tehetségéhez mérten részt
vállal a közös munkában. A demokrácia nem azt jelenti, hogy mindent
szabad, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hogy nincsenek törvények,
előírások és kötelezettségek-csak jogok. Elsősorban lehetőséget jelent,
hogy mindannyian megtegyük, ami erőnkből kitelik, hogy nemzeti
közösségünknek jobb legyen. És itt nemcsak a kalákákról, a közmunkákról,
vagy éppen a közös gondolkodás fórumairól van szó. Sokkal inkább a
közös felelősségérzetről, az összefogás belülről jövő vágyáról. Fontos
nekem, mi történik a másik emberrel az utcámban, a tömbházban. A
pénzt, a hatalmat is arra használjam, hogy segítsek azon, aki nincs olyan
helyzetben, mint én, hogy alányúljak, ha szükség. Le kellene ülniük
egymás mellé azoknak is, akik többet kaptak – értelemben, anyagiakban
– még akkor is, ha személyesen nem barátok, vagy érdekeik eltérnek.
Te mit teszel érte? – szól a pályázati felhívás kérdése.
A magam eszközei elsősorban Isten igéjének, az evangélium
hirdetésének fegyvertárából kerülnek ki. Azt gondolom – habár maga az
intézményrendszer nem demokratikus felépítésű – elég tágas a szabadság
élettere egyházamban, ahhoz, hogy öntudatra neveljem, és lelki-szellemi
felnőttségre segítsem a rám bízottakat, akár a templomon kívül is. A
politikai hatalom sokszor vakká vagy felfuvalkodottá teszi képviselőinket,
és nem szeretnék, ha a választók a szavazáson túl is beleszólnának közös
dolgainkba. Az vallják: „ne próbálj egy disznót dalra tanítani, mert ez
elveszi idődet és bosszantja a disznót”. Én inkább azt vallom, hogy az
emberek nevelhetők, taníthatók, nem arctalan tömeg, hanem ránk bízott
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család, akiket szolgálnunk kell. Mindenkinek tehetsége szerint. Nem
parancsolgatni nekik, vagy manipulálni őket, hanem értékelni emberi
méltóságukat, gondolataikat, erőfeszítéseiket, és mindazt a jót, szépet
kihozni belőlük, amelyet a Teremtő közös gyarapodásunkra adott. Itt ér
össze a teokrácia a demokráciával.
§. A fenti írás az Erdély.ma honlap pályázatára készült. /2010. júl. 1./
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Utószó
Örömmel vállaltam az utószót – bár a szerzőhöz negyedszázados
barátság fűz, eleddig csak érdeklődő olvasóként nyilvánítottam véleményt
szövegeiről. Úgy érzékelem azonban, hogy a kötet, melyet a Tisztelt
Olvasó most kézbe vehetett: mérföldkő szerzőnk életében, többszörösen is
az. Először is mérföldkő abban az értelemben, hogy ez a kötet más, mint
a többi, műfajában merőben eltér az eddigiektől. Találkoztunk ugyan a
„kisesszé” műfajával a korábbiak során is, mégis az esszé műfajának avatott
ismerőjeként először lép olvasói elé. De mérföldkő ez a kötet abban az
értelemben is, hogy akarva-akaratlanul mintegy szintézis születik ebben
a kötetben, az eddigi és az új témák polifóniája egységes egészet alkot, így
kiváló ugródeszka lehet a további – remélhetőleg a közeljövőben születendő
– írásművek számára. És végül, de nem utolsósorban mérföldkő abban az
értelemben is, hogy a kötet anyaga szuverén egészet képez. Sebestyén Péter
esszékötete érthető az előző kilenc kötet ismerete nélkül is, esszéi kerek
egészek, olvasmányosak, provokálóak, továbbgondolkodásra késztetnek
bennünket. Természetesen, tegyük hozzá, ha valaki olyan veszi kézbe
– és ilyen olvasók is szép számmal akadhatnak –, akik az előző köteteket
is ismerik, azok számára ez a munka igazi csemege lehet, igen kedves
időtöltésre sarkalló lelki és szellemi táplálék.
Az utószó első részében górcső alá veszem a pap-író eddigi munkásságának termését képező kilenc kötet alapadatait, tudnivalóit, mintegy
leltárt készítve a tovatűnt tizenkét év munkásságáról, a második részben
pedig jelen – a tizedik – kötet termésével foglalkozom behatóbban.
2000. Húsvétja. Nyomtatásban is megjelenik a szerző, Sebestyén Péter
első kötete, az Életutak. Első, de egyáltalán nem tétova próbálkozás. Célirányos. A kötet anyaga két fő fejezetre osztott, az első részben az egyházi
év szentjei közül mutat fel jó néhányat, illetve egyházi ünnepeink közül
tallóz, ezt a részt egy második követi, gyűjtőcíme: Tanulmányok, előadások, újságcikkek, prédikációk. Alapjában véve már itt megtalálhatjuk azokat az akkordokat, stilisztikai jegyeket, amelyek jellemzik az írásművet.
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Világosan tagolt, jól strukturált szövegek ezek. A marosvásárhelyi rádióban elhangzott katekézisek, tematikus beszélgetések szerkesztett változata a kötet anyagának jelentős hányada. A 67 írás legtöbbjének tömörsége
hamar felkelti az olvasó figyelmét, a szövegek frissességének köszönhetően – a használt nyelvezet, a szórend konstatált görbéi ellenére, a néhol
irodalmiatlan szórend ellenére is – csakhamar kedvenc olvasmánnyá válhatott és bizonyára azzá is vált.
Az Életutak kötettől a Gördeszkán a mennyországba címűig hosszú,
küzdelmekkel teli, fáradságos alkotói munka vezetett. Rengeteg töprengés, kétkedés és bensőséges, szép felismerés kísérte a munkafolyamatot,
eközben pedig sok-sok vázlat, újra és újra csinosított, ismételten lecsiszolt
szöveg született a műhelyben, számtalan elmélkedéstől és imától övezett
gondolat öltött testet.
Szerzőnk kötetben megjelent, illetve megjelenés alatt lévő kötetei
alapján elmondható, hogy munkássága impozáns. Kevés tollforgató,
hivatását gyakorló kárpát-medencei pap mutathat fel ilyen bőséges termést.
A megjelent köteteken kívül rendszeresen közöl Erdélyben megjelenő
napilapokban/hetilapokban: Keresztény Szó, Vasárnap, Háromszék,
Erdélyi Napló, Hargita Népe, Népújság.
Sebestyén Péter kezdettől fogva hűségesen ragaszkodott ahhoz, hogy
szövegeihez (prédikációk, elmélkedések, katekézisek, rádiós beszélgetések,
 Sebestyén Péter eddig megjelent egyházi jellegű kötetei, időrendben:
• Életutak. Szentek, egyházi ünnepek, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely,
2000.
• Agapétól Zsoltárig. Teológiai címszavak és kifejezések kisszótára, Erdélyi Gondolat
Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2001.
• Készenlétben, Gloria Kiadó, Kolozsvár, 2003.
• Családi Szentély. Emberi kérdések, keresztény válaszok, Pro-Print Könyvkiadó,
Csíkszereda, 2004.
• Nézz az ég felé. Hétköznapjaink és ünnepeink margójára, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó,
Székelyudvarhely, 2005.
• Örömhír. Beszélgetések a Hegyi Beszédről, Verbum, Kolozsvár, 2006.
• Kihívás és szolgálat. Krisztus követségében járunk, Gloria, Kolozsvár, 2008.
• Lukács, az ikonfestő evangélista. Rádiós katekézisek Szent Lukács evangéliumáról,
Verbum, Kolozsvár, 2008.
• Szolgáló szeretet, Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2011.
Egyéb kötetei:
• Bözödújfalu 1729-275 év- Erdőszentgyörgy 2004. Templomszentelés Erdőszentgyörgyön
2004. október 8. (brosúra)
• „Kiskertemben rozmaringot ültettem”. Dalszövegek, Magánkiadás, Marosvásárhely,
2008.
 A szerző megjelenés alatt álló kötetei:
• Gördeszkán a mennyországba, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2012.
• Kincs mélyre ásva. Biblikus elmélkedések-A.év., Verbum Kiadó, Kolozsvár, 2012.
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meditációk, élménybeszámolók, tanulmányok, prédikációs gondolatok,
kisesszék, egyházi és polgári alkalmak ünnepi beszédei, stb.) a Gyulafehérvári Érsekség jóváhagyását bírja , néhány kötet impresszuma név szerint is jelöli azokat az egyháziakat, akik teológiai szempontból átnézték a
kéziratot, lektorálták azt.
Szerzőnk köteteinek előszavait egyaránt jegyzik teológusok és civilek,
 A kötetek engedélyszámai időrendben:
• Nr.476-2000. Albae Iuliae, die 15-a Martii 2000. (Életutak. Szentek, egyházi
ünnepek)
• Nr.62-2001. Albae Iuliae, die 2-a Februarii 2001. (Agapétól Zsoltárig. Teológiai címszavak és kifejezések kisszótára)
• Nr.314-2003. Albae Iuliae, die 18-a Martii 2003. (Készenlétben)
• Nr.61-2004. Albae Iuliae, die 4-a Februarii 2004. (Családi Szentély. Emberi kérdések,
keresztény válaszok)
• Nr.631-2005. Albae Iuliae, die 6-a Maii 2005. (Nézz az ég felé. Hétköznapjaink és ünnepeink margójára)
• Nr.142-2006. Albae Iuliae, die 15-a Februarii 2006. (Örömhír. Beszélgetések a Hegyi
Beszédről)
• Nr.1898-2007. Albae Iuliae, die 10-a Decembris 2007. (Kihívás és szolgálat. Krisztus
követségében járunk)
• Nr.1616-2008. Albae Iuliae, die 2-a Decembris 2008. (Lukács, az ikonfestő evangélista.
Rádiós katekézisek Szent Lukács evangéliumáról)
• Nr.74-2011. Albae Iuliae, die 17-a Ianuarii 2011. (Szolgáló szeretet)
 A kötetek - impresszumban jelölt - lektorai:
• Életutak. Szentek, egyházi ünnepek. Lektorok: Ft. Kerekes László, † Ft. Szakács Lajos
• Agapétól Zsoltárig. Teológiai címszavak és kifejezések kisszótára. Lektorok: Ft. Tófalvi
Géza, Ft. Elekes András
• Örömhír. Beszélgetések a Hegyi Beszédről. Lektor: Nt. Nagy József ifj., teol.tanár
• Lukács, az ikonfestő evangélista. Rádiós katekézisek Szent Lukács evangéliumáról. Lektor:
Nt. Nagy József ifj., teol.tanár
• Szolgáló szeretet. Lektor: Ft. Sajgó Balázs, érseki titkár.
 Előszót jegyző teológusok, papok:
• Életutak. Szentek, egyházi ünnepek. Előszó: Csató Béla, plébános.
• Készenlétben. Előszó: Jakab Gábor, plébános.
• Családi Szentély. Emberi kérdések, keresztény válaszok. Előszó: Dr. Vencser László,
teológus.
 Előszót jegyző civilek:
• Életutak. Szentek, egyházi ünnepek. Ajánló sorok: Tóth Béla, Marosvásárhelyi Rádió,
rovatvezető-szerkesztő
• Nézz az ég felé. Hétköznapjaink és ünnepeink margójára. Előszó: Antal Imre, mernökelőadóművész, Ausztria.
• Kihívás és szolgálat. Krisztus követségében járunk. Előszó: „A hetedik…”: Bölöni
Domokos, Marosvásárhely, író.
• Szolgáló szeretet. Előszó: Nagy István, Magyarpécska, tanár.
• Gördeszkán a mennyországba. Előszó: Kuszálik Péter, Marosvásárhely, író.
• Kincs mélyre ásva. Biblikus elmélkedések-A.év. Előszó: Bodó Márta, Kolozsvár,
főszerkesztő.
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ugyanakkor több kötetének „elöljáró beszély”-ét maga a szerző vállalja,
és olyan kötettel is találkozunk, ahol a „külsős” előszó író-ajánló mellett
maga a szerző is ír magyarázó jellegű bevezetőt.
A kötetek utószavai, összegzései jórészt hiányoznak, csupán egy esetben találkozunk „utószóval”, ez is tulajdonképpen egy vallomásos jellegű
curriculum vitae, a tíz éves papi működését ünneplő lelkipásztor számvetése.
Az Agapétól Zsoltárig című munka különleges helyet foglal el az írásművek között. A 61 szócikket tartalmazó mini-lexikon tulajdonképpen
egy nagy tudástenger alig maroknyi hányadának felmutatása. Határozott szándék gyümölcseként lett csupán ennyi, a szerző jó érzékkel nyúlt
a műfajhoz, annyit válogatott össze a teológiai-biblikus lexikonok, kézikönyvek szakszócikkeiből, amennyit egy laikus még „elviselhet”. Ez a
munka nem akar „mindentudó”, kioktató megmondóvá válni, csupán
felmutat néhány tucatot az oly fontos teológiai-biblikus szakszavak indexéből, azokat válogatja össze, amelyek a szerző megközelítése szerint
rendkívüli aktualitással bírnak, és így mintegy hétköznapi teológiaként10
funkcionálhat. Mi több, a használt bibliográfia tanúsága szerint tudós
igényességgel válogatta össze a szócikkeket.
A sorban a harmadik kötet a Készenlétben. Megkapó dedikációban köszöni meg édesanyja szeretetét11. A ma már odaátról imádkozó édesanya
valóban mindig fia mellett volt és maradt. Szerzőnk írásaiból ezért is mindenhonnan kiérezni azt az odaadást, hűséget, amelyet ez az elmélyült,
nagyon szép anya-fia szeretetkapcsolat eredményezett.
A kötetben műfajok sokasága kínálja magát olvasásra, a 48 írás legalább nyolc műfajba sorolható. Ebben a kötetben először jelennek meg a
kisesszének nevezett írások, ezek újságcikkekkel vegyesen sorjáznak a kötet első fejezetében. Akármilyen „kényes” témához nyúl hozzá – legyen az
a szombatos kérdés, a fogyasztói társadalom bűne, a Nagy Mammon –,
őszintén, kertelés nélkül ír, nyíltan fejti fel gondolatait, sosem csomagol,
burkol vagy álcáz, arra is marad energiája, hogy figyeljen azokra, akiknek
szánja szövegeit. Éppen ezért világos, közérthető, mondhatni egyszerű
 A szerző által jegyzett előszók, időrendben:
• Agapétól Zsoltárig. Teológiai címszavak és kifejezések kisszótára
• Örömhír. Beszélgetések a Hegyi Beszédről
• Lukács, az ikonfestő evangélista. Rádiós katekézisek Szent Lukács evangéliumáról
 A szerző által jegyzett „pót-előszó”:
• Családi Szentély. Emberi kérdések, keresztény válaszok.
 Készenlétben, Utószó helyett: „Önarckép”
10 In: Sebestyén Péter: Agapétól Zsoltárig. Teológiai címszavak és kifejezések kisszótára,. P.
11 „Édesanyámnak,megköszönve, hogy elindított a papi hivatás útján, és mindmáig
gondomat viseli. Isten éltesse sokáig! Szeretettel, Péterke”
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a stílus. Azonban emögött mégiscsak egy komplex világ bújik meg, egy
olyan színes világ, melynek alapja a mély hit és az alapos ismeret. Így teheti meg azt is, hogy meghökkentő nyíltsággal szembesíti az olvasót a valósággal. A gondosan nevelő, és közben a súlyos mondanivalókat feloldani képes nyelvi játékosság, csavaros székely észjárás egyaránt megtalálható
ezekben az írásokban, ugyanúgy, mint az ezt követő fejezetek írásaiban.
A rádiós beszélgetések című fejezet a maga kilenc írásával egyértelműen
kiemelkedik a kötet többi írása közül. „A rádiós írások igényességre
késztettek. Az alig 5-6 perces anyagok hihetetlenül feszesek, tömörek
kell, hogy legyenek. A felelősség ami ezzel jár –, hogy a hallgató friss,
ugyanakkor korszerű hangzó anyagot kaphasson, s mindezt fordulatos,
színes, közérthető nyelvezettel tálaljam –, igazán nagy kihívás számomra”,
vallja a szerző.
Ezt az igényességet tapasztalhatjuk az évek teltével, a későbbiek során
kiadott kötetekben is. A tízéves papi jubileuma alkalmával számvetést
készítő szerző a Készenlétben című kötet záróakkordjaként megjelenő
írásában gyönyörű vallomásban tesz hitet az őt szeretetével „megtisztelő”
Isten mellett, a székelysége mellett, az életét egyengető paptársak/nevelők mellett. Számára megtiszteltetés az a kor is, amelybe beleszületett s
amelyben „mindenből kapott kóstolót”. Az „árnyas oldalra” is figyel: „legjobban fájóak bűneim és elégtelenségeim”, (…) korlátaim (…), csalódást
jelentett az emberi lélek megátalkodottsága és csökönyössége, (…) sok
fájdalmat okozott, amikor visszaéltek bizalmammal, vagy kiforgatták jó
szándékomat”.
Úgy gondolom, aki Sebestyén Péter könyveit „jól” akarja érteni, akkor
ismernie kell az előbbiek során vázlatosan ismertetett nyilvános gyónását
is. Egy alkotóhoz ugyanis hozzátartozik – a priori módon – mindaz a hit,
tudás, ismeret, elv és mélyben meghúzódó etika, ami aztán működésbe
lépvén az alkotás idején, a technikai jártasság segítségével eredményez
művet.
A megjelent kötetek sorában a negyedik a Családi Szentély című kötet.
Szerzőnk teljes egészében a társadalom legkisebb csoportjának, sejtjének
szenteli ezt a kötetet. Arról a mikroközösségről ír, ahhoz a mikroközösséghez kíván szólni, amely a legdurvább támadásokat élte át az elmúlt
évtizedekben. Ma mintha minden és mindenki összeesküdne a család
ellen: létbizonytalanság, nemek harca, a gender-kérdés, a szingli-kérdés,
abortusz, szexuális promiszkuitások, általános csüggedés és kiúttalanság
érzése, magány, gyerekvállalás és nevelés problematikája, jóléti „ügyek”,
mérhetetlen önzőség – íme néhány fenevad, amely fogait csattogtatva
próbálja szétmarcangolni a családi tűzhely melegénél lévőket.
Az Emberi kérdések, keresztény válaszok alcím kijelöli a szövegek stí-
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lusát is, a katekizáló első fejezet után beszélgetések formájában közelít
a témához, ez a forma marad a továbbiakban is. A kötet előszavát jegyző szakavatott teológus, dr.Vencser László professzor így ír: „korunkban
ugyanis a család olyan terület, amelynek létjogosultságát kikezdik, megkérdőjelezik, egyszerűen megszüntethetőnek vélik, hiszen nélküle is lehet
élni”. Sajnos, a kötet megjelenése óta eltelt évek ezt a balsejtést erősítették,
az atomjaira széthulló családok védelme ezért is kiemelten fontos lenne.
A szerző a marosvásárhelyi rádióban, a 2000–2003 közötti időszakban
elhangzó katekézisekből, beszélgetésekből gyúrta össze ezt a könyvet.
Minden lényeges tudnivaló megtalálható benne. Írásműve ma 2012-ben
is aktuális. Kár, hogy nem található meg boltjainkban, nincs ott minden
keresztény család asztalán.
A Nézz az ég felé című kötet, sorban az ötödik, ismét az eklektizáló
„hagyomány” jegyében fogant, könyvismertető/kritika, katekézis, homiletika, esszé egyaránt található benne. A 41 írás mindegyike tömör,
közérthető, jól átgondolt tudatos munka eredménye.A Máté evangéliumának 5-8 fejezeteiből született katekéziseket (2003 szeptember – 2005
november) szerkeszti egésszé sorjában hatodik kötetében a szerző. Ez a
kötet az Örömhír.
Tóth Béla rádiós szerkesztő lett beszélgetőtársa a rádió Hitvilág című
ökumenikus műsorában, itt hangzanak el azok a rövid gondolatok12,
amelyek a kötet 48 „mini beszélgetését” eredményezik.
A hetedik kötet, a Kihívás és szolgálat talán a legrövidebb az eddigiek
közül – terjedelmében alig 80 oldal –, tömörsége mégis imponáló. Sebestyén Péter az évek során egyre bátrabb, szókimondóbb lett. Ebben
a kötetben is sokféle utat jár be, eltöpreng, katekizál, ismét homiliákat
olvashatunk, valamint „gondolatmorzsáknak” nevezett kisesszéket. Egyre jobbak ezek a kisesszék. Sajátos kifejezések eszköztárát vonultatja fel,
néhol huncut, székely szófordulatokat is csempész szövegébe, ezek önkéntelenül is derűt, mosolyt csalnak arcunkra. A szövegek első ránézésre látványosan egyszerűnek mutatkoznak, de ez csupán megtévesztés, igazából
összetett szövegek ezek. A retorikus fordulatok egyéniek, írónk igyekszik
kerülni a retorika arzenáljának elcsépelt „cseleit”, kliséit, „áthajlásait”, így
legtöbb helyen friss, tömör, élvezhetően üde gondolatokat olvashatunk.
Azt sem rejthetjük véka alá, hogy egyre jobban ért a gondolatok jó tagolásának jó művészetéhez – ami az esszé műfajának egyik alapkövetelménye
–: a szövegek szerkezeti felépítése egyre műveltebb, kifinomultabb tech12 A marosvásárhelyi rádió mindössze 15-20 perces műsoridőt biztosít az egyházaknak. A műsor ökumenikus jellegű, csak egy része (6-7 percnyi) katolikus. A biblikus
katekéziseknek emiatt a rövid időintervallum miatt is szorosabbaknak, feszesebbeknek
kell lenniük, formájuk ezért lett a kérdezz-felelek.
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nikáról tanúskodik.
A szerző gondosan ügyel minden szóra, azok erejével, a szövegek jelentéstanával tisztában van, a teológiai tartalmak ezért is lehetnek közérthetőek, frappánsak, lenyűgözően tiszta gondolatmenetűek. Sosem akar
„csengő érccé és pengő cimbalommá” válni, gyakran a saját, megélt, sokszor megszenvedett, néhányszor legyőzetett életéből mutat fel példákat, s
ezek a példák oly közel hozzák őt hozzánk, az olvasóihoz, hogy óhatatlanul is TESTVÉRÜNKNEK érezzük őt, gondolatait hitelesnek fogadjuk
el, sommáit, útmutatóit magunkba zárjuk, olykor fájdalmas kérdésfeltevésein sokáig töprengünk! Sőt mi több, egyre súlyosbodó – mint idővel
érő óbor – szavai új kérdéseket indukálnak: mit kezdhet a mának jószerével egyre kulturálatlanabb ifjúsága ezekkel a szövegekkel?
Vajon a kevés kivételtől eltérő mai toprongymédia tudja-e hasznosítani
ezeket a gondolatokat, vagy csak bárgyú képpel vegetál, miközben épp
azzal van elfoglalva, hogy milyen keresztrejtvényt, horoszkópot, pletykát,
anonim sms üzeneteket jelentessen meg a másnapi lapszámban.?
A nyolcadik kötet, a Lukács, az ikonfestő evangélista kompakt egészet
alkot. A szerző is jelzi a kötet előszavában, hogy a 2005 novembere –
2008 októbere között, a rádióban elhangzott közel 60 adás szerkesztett
változatát kapjuk, Lukács evangéliumának magyarázata révén a Szentírás
elmélyült olvasásában kíván segítőtárs lenni. A 48 beszélgetés immáron
vaskos kötetté érett, terjedelmében éppen háromszorosa az előző kötetnek. Egy-egy beszélgetés, 2-3, sőt 4 részből is áll olykor, a műsor időkorlátjának engedelmeskedve. Ez azonban esélyt teremtett arra, hogy sokkal
alaposabban járhassa körbe a témát a szerző.
A Szolgáló szeretet c. kötet, amely 2011-ben jelent meg, csak 24 szöveget tartalmaz, de minden bizonnyal ezek lettek az eddigi legerősebb
szövegek, szókimondás, tömörség, tartalom és forma, esszéisztikus fogalmazás terén egyaránt. Ismételten kényes témák sokaságát hozza felszínre,
a papi pedofíliától, a „Gonosztól”, a 800 lejes besúgóig terjedőt! Nem
kertel, nem maszatol, hanem állást foglal, tanácsot, útmutatást ad!
Szerzőnk Bözödújfalu 1729 –275 év – Erdőszentgyörgy 2004. Templomszentelés Erdőszentgyörgyön 2004. október 8. címmel értékes füzetet
jelentetett meg, az általa épített templom szentelése alkalmából.
Aztán megjelentetett egy „nótafa” kötetet is, Kiskertemben rozmaringot
ültettem címmel, 2008-ban. Tette mindezt azért mert: „… jelen munkámat népművelésnek, léleképítésnek szánom. Fontos volt számomra, hogy
azt a népzenei örökséget, amit szüleimtől és szülőfalumtól, Szépvíztől
ellestem, azt meg is örökítsem, főként a szövegek miatt, mert az ember
sajnos, felejt. A dallamok ott zsongnak a lelkemben, ezekkel együtt nőttem fel. Vallom, hogy a dal és a humor egyaránt székely-magyar öntuda-

136

tomhoz tartoznak, akárcsak papságom és egyházam szeretete”.
Jelen kötet 52 írásművet tartalmaz. 51 esszét. Szerzőnk, ahogyan eddig
is tette, 2012-ben e kötettel újra helyet keres szövegeinek, egy olyan erdélyi magyar irodalomban, amely látszólag mit sem tud kezdeni az olyan,
közéletű témákat is boncolgató írásművekkel, amelyeknek szerzői alapos
teológiai műveltséggel rendelkeznek. Egy évszázaddal ezelőtt, a Nyugat
hasábjain még békésen megfért egymással sokféle izmus, irányzat, műveltség és hit. Mára sajnos, ez gyökeresen megváltozott, mondhatni, sok
minden átalakult.
Egyfelől létezik egy teológiai szakirodalom (periodikák és főként
könyvek), de az jószerével csak a papság egy részéhez jut el (bár kétséget
kizáróan ők a célszemélyek), a hívek és a potenciálisan teológiai műveltséggel rendelkezők jelentős hányada nem fér hozzá ezekhez a művekhez.
Elsősorban az akadémiai szféra eredményeit teszik közzé itt, a felsőoktatás posztgraduális képzései eredményeinek szolgálnak felmutatási helyül.
Másfelől azok a teológiai-spirituális irodalmak (lelkiségi könyvek, homiletikák, katekézisek, az egyházi év valamint az egyház életének jelentős
eseményeit taglaló írásművek) amelyek, valljuk be, szép számmal akadnak honi vizeinken, és amelyek az erdélyi történelmi egyházak jeles képviselőinek, jótollú papjainak és lelkészeinek köszönhetően jelentek meg az
elmúlt húsz évben (több száz címről van szó!!!), nos…ezekkel a kötetekkel
nem sokat tud mit kezdeni sem az erdélyi magyar sajtó, sem pedig a
mai erdélyi szépirodalom. Nem arra gondolok, hogy egyházaink szakírói,
szépírói, rovatvezetőkké válva, napilapjainkat írásaikkal megtöltve manifesztálják képességeiket, vagy tömegestől váljanak honi (EMIL) vagy
anyaországi írószövetségi tagokká, sokkal inkább arra célzok, hogy ezt az
irodalmat, a gyakran szépirodalmi mércével is magas szintűt, sokkal előretoltabban kellene felmutatni az olvasóknak. Gyakran megesik ugyanis,
hogy csak feledhető, csupán pár soros, amolyan „kötelező” recenzió formájában értesülünk a friss egyházi jellegű szak- és szépirodalomról. A
hétköznapi pszichológia és sok más, „új tudás” előrébb került a lelkiségi
irodalomnál, annak ellenére, hogy paradox módon talán sosem volt oly
nagy szükség ezekre a lelkiségi szövegekre, mint napjainkban, amikor az
elárvult emberiség letargikus hétköznapjainak kapaszkodói lehetnének.
Ilyen napi realitás közepette keresi helyét ez a kötet is. Igaz, sokkal
szerencsésebb starttal háta mögött, hiszen röpke egy év alatt a kötet 52
írására több mint 57 ezren voltak kíváncsiak az erdély.ma honlapon, azaz
átlagosan 1340 olvasó volt kíváncsi az esszék bármelyikére. Az első három esszére (Tápos – 5100, Gördeszkán a mennyországba – 2500, illetve
Az öregség titka – 2100) majd’ 10000 kattintásnyi érdeklődés jelentkezett. Sokatmondó lehet az a tény is, hogy 24 olyan esszét is találunk a
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weboldalon (itt egyébként megtalálható az összes jelen kötetben helyet
kapó írás, sok más, a szerző tollából származó más írásával egyetemben),
amelyek esetenként jóval meghaladták az ezres nagyságrendű kattintást.
Mindeközben pedig – a témák fontosságát jelzően – örvendetesen gyarapszik a kommentek (több mint 300!) száma, megjelent a Facebook kedveltségi index is, több mint 70-en lájkolták eleddig az írásműveket.
Bizton állíthatjuk, és nem csupán szerzőnk írásainak közkedveltsége
kapcsán (többek között Böjte Csaba írásaira is sűrűn kattintnak), hogy
mára jelentősen megnövekedett az igény arra, hogy a hétköznapok szintjére lehozott és szépirodalmi nyelvezetbe csomagolt teológia olvasható,
széles körben hozzáférhető legyen minden érdeklődő számára.
Sebestyén Péter írásai szerethető írások. Nem kell különösebb ajánló,
az esszék önmagukért beszélnek. A meghosszabbított szószékként funkcionáló szövegek a vájtfülűek és a vallást „önmaguktól távol tartók” számára egyaránt igazi élményt nyújthatnak. A szövegek frissessége imponáló,
az a naprakész tájékozottság, olvasottság, amely jellemzi a tartalmakat
teljes mértékben visszatükröződnek az elektronikus média gyakorisági
indexében.
Kiérződik a sorokból, hogy nem kötelező penzum kényszere szüli, nem
anyagiak reményében (minimális költségvetésből, mégis igényességgel
kiállított kötetek születnek a jó szándékú támogatóknak köszönhetően)
vagy perspektivikus haszonelvűség érdekében íródnak, szerzőnket semmiféle talmi kényszer nem hajtja. Vallja, hogy az íráshoz, a leírt szóhoz
– csakúgy, mint a vértanúsághoz – bátorság kell.
Ezért esszéinek talán legértékesebb jellemzője, hogy teológiai mélység és misztika iránti fogékonyság egyszerre jelenik meg a székely hagyományos gondolkodásmód és írás ízességével, rafináltságával, mindez
úgy ötvöződik, hogy tömörséget, feszességet, esztétikus tartalmakat és
szókimondást egyszerre eredményez.
Van azonban egy másik erénye is a kötetnek. Sebestyén Péter az évek
alatt kiváló technikára tett szert, ami a címadás képességét illeti. Az adekvát címadási technika egyértelműen emeli a kötet értékét. Bátran kijelenthetjük, hogy nem csupán a sebestyénpéteri szövegek erősek, ütősek,
hanem az esszék címei is. A címadás fortélyait, cseleit jól bírja a szerző, a
címek mívessége, komplexitása meggyőző. Akár egyszavas, magyarázó,
elemző, összetett, többszavas vagy elvont, fiktív címekkel operál: egyaránt telitalálatok ezek a címek.
Zárszó helyett álljon itt a szerző vallomása, amelyet ars poetica-ként
is felfoghatunk: „Az írás számomra gondolkodás és evangelizálás. Tudatosítani szeretném az emberekben, hogy egész életüket átjárja a teológia,
az Istennel közös lét. A magyar nyelvet csodálom és tanulom. A szórend,
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a veretes magyar stílus, a gördülékenység igénylése mindannyiszor szülési fájdalmakkal jár. Nem vagyok született író, talentumnak sem tartom
magam, húsz évvel ezelőtt minderre még gondolni sem mertem volna.
Ugyanakkor az egyházi vonatkozású irodalmon belül az anyanyelvet és
a szépirodalmat végtelen tisztelettel és alázattal közelítem minden nap,
csínjait próbálom magamévá tenni”.
Ez a vallomás majdnem mindent elmondott. Még azt is, amit ennek
az utószónak az írója nem fogalmazott meg és nem írt le. Hiszem, hogy
ez a kötet igazi válaszút a szerző életében, az esszé műfajának jeles képviselőjévé érlelheti minden leírt, újabb gondolat.
Adja Isten, hogy így legyen, jelen és jövendőbeli írásai mindannyiunk
épülésére szolgáljanak.
Balog László
2011., november 27.
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