Sebestyén Péter • A jólét délibábja?

Sebestyén Péter

A jólét délibábja?

Státus Kiadó, Csíkszereda, 2015
Nihil obstat:
Nr. 301-2015
Imprimatur
Alba Iuliae, die 26-a Februarii 2015.
Dr. Georgius Jakubinyi
Archiepiscopus

Szerkesztette: Balog László
Korrektúra: Miklós Renáta
Tipográfia és tördelés: Sulyok Örs
Borítóterv: Sulyok Örs

ISBN: 978-606-661-035-3

A szerző köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a kötet megjelenését támogatták.

Ajánlás
Erős életigenlés olvasható ki Sebestyén Péter írásaiból: pártolja a családot, a gyermekvállalást, a hit, a
hagyományok megtartását, és elutasítja a deviánst,
a természetellenest, az önzést, a fogyasztói világot, a
gyökértelenséget és hitetlenséget. Meggyőző erővel
mondja, hogy az előbbiek erőt adnak és kijelölik az
ember helyét a világban, míg utóbbiak kezdetben a
parttalan szabadság érzetével kecsegtetnek, hosszú
távon azonban elidegenítnek, magányossá és céltalanná tesznek.
Sebestyén Péter érvei olykor naivnak tűnnek, viszont annyira szívből jövők és tiszták, hogy elutasítani nemigen lehet őket. Sebestyén Péter jó érzékkel
mozog azon a mezsgyén, amit múlt századi egyházi
írók kijelöltek, de nyelvezete, ábrázolt probléma
helyzetei jellegzetesen 21. századiak. A mai emberi
lét alapdilemmáit boncolgatja: feloldani az ellentmondást siker és család, egyéni szabadság és közösségi összetartozás, kétely és hit között. Sok kihívás
éri a ma emberét, és Sebestyén Péter szerint jól tájékozódni csak egyféle iránytűvel lehet: mely Istenre
mutat. Az istenhit az ő értelmezése szerint nem valami statikus, kegyelmi állapot, nem is valami ósdi,
fölösleges kacat, hanem nap mint nap megharcolt,
kivívott életerő.
Sebestyén Péter egyszerű, hétköznapi nyelven
beszél, és szelíden, még akkor is, amikor a kritika
hangján szólal meg, amikor a posztmodern társadalom rákfenéiről és az „okleveles keresztényekről” beszél. És nemcsak elmarasztal: folyamatosan
mutat fel értékeket is. Ezek többsége, mint följebb
is jeleztem, a vidéki élet, a haza- és földszeretet, a
hagyományos értékek fogalomkörébe tartozik, de
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igyekszik megszólítani a hitetleneket is – amint erről a kötet címadó írása tanúskodik –, arra int, hogy
a jólét fokozódásával ne forduljunk el Istentől, amint
ezt a dekadenciára mindinkább hajló nyugati társadalmakban láthatjuk.
Írásai olykor áttételesek, parabolisztikusak,
máskor direktek, a problémát néven nevezők. A stílus ugyanakkor végig személyes marad, gyakoriak
az emlékekre, élményekre való utalások, ezek bensőségessé, átélhetővé, hitelessé teszik Sebestyén Péter
írásait. Arról ír, amit megtapasztalt, s azokhoz az
emberekhez beszél, akiket jól ismer, kiknek problémái az ő problémái is. Nem prédikál, nem próbálja
mindig kimondani az üdvözítő igazságot, viszont
rávezet arra az útra, melyen aztán – remélhetőleg –
megtaláljuk mi magunk.
Hát ezért jó olvasni Sebestyén Péter írásait!
Zsidó Ferenc
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I.
kisesszÉk, TáRcák

1. Négyesfogat: az esszéírás műhelytitkai

•

•
•

•
•

Mottó:
Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem
különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.
(Mark Twain)
Annak, hogy költő legyek, semmi más akadálya nincs,
csak a verseim. (Paul Verlaine)
Milyen biztosak a dolgukban! Milyen erőteljesen
markolnak bele a Szentírásba. Mintha százezer éve
azt tanulták, és egészen kitanulták volna. Én nem
tudnék olyan biztosan belemarkolni az igébe, pedig a
Szentírás doktora vagyok. Ezek pedig halászok, akik a
Szentírást nem is olvasták… (Luther Márton Péter
apostol pünkösdi beszédéről)
Amikor prédikálok, a hallgatóval az életéről beszélgetek. (Ernst Lange)
A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg
kell olvadnia. (Mahatma Gandhi)

 Igét hirdetni nem is olyan egyszerű. „Publicistaként”, népszerűen fogalmazni, kivinni a templomból,
és közhírré tenni az evangéliumot, még nehezebb. Az első
keresztény zsurnalisztáknak, az apostoloknak sem volt
könnyű dolguk. Hirdetni az örök igazságot, ami meg van
írva… Ez is egy műfaj. Kosztolányi szerint ott kezdődik a
tollforgató edzése, amikor mer önmérsékletet gyakorolni.
Amikor úgy pallérozza a nyelvet, hogy önmagát kezdi el
„nyesni”, felülbírálni. Amikor saját szövegének akár felét
is képes kihúzni, átjavítani, hogy lecsiszolja a sallangokat.
Megfelelni egy csomó külső és belső követelménynek, ami
több és súlyosabb tét, mint az elvárások.
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 Patikamérlegen, az Igazsághoz mérni a szavakat, szinte egyenként, akárcsak a jó gazda, amikor a finom
bort, pálinkát, vagy a háziasszony a kompótot készíti…
Bibliai alaposság, szakértelem, az anyanyelvvel való kön�nyed bánásmód, közérthetőség, egyszerű, de mégis választékos fogalmazás. Ahhoz, hogy a „fogyasztó” könnyedén
olvassa, értelme-lelke azonnal „beigya”, ahhoz gördülékenyen kell fogalmazni is. Úgy öltsenek testet a gondolatok,
úgy formázni szavakba őket, hogy szépek, igazak, szentek,
jók, elegánsak, egyértelműek legyenek. Az igazság-szentség-jóság-szépség szent négyesfogatába befogni, hogy
Istent szolgálják.
 A posztmodern, X-Y generációs ember igényes,
emancipált, „okleveles keresztény”. Nem szeret írni, csak
sms-ben. Esetleg kommentet, ékezetek nélkül. Nem olvas,
csak reklámanyagokra, ponyvaregényekre, keresztrejtvényre, mozifeliratra van ideje. Azt is Ipodon, táblagépen.
Nem tanul már nyelveket, mert telefonon mindent lefordít. Már nem divat szószedetbe leírni, majd bemagolni,
hogy rögzüljön, hanem nyári táborokban, gyorstalpaló
tréningeken egyenesen az élőbeszéd rejtelmeibe vezetik be
a nebulókat, hogy garantáltan el is felejthessék, mielőtt
megjegyezték volna. Csak az olcsó, kényelmes, azonnal
hasznosítható tudás a kelendő. A könyv szerepét úgy tűnik,
átveszi a hangoskönyv, és a gyermek képtelen lesz elolvasni
nagyszülei kézzel írott, megsárgult leveleit, hiszen a betűk
felismerése, a szövegértés is akadályokba ütközik. Iskolás
nemzedékünk már most bajban van, ha nem nyomtatott
szöveget lát. Nem hajlandó gömbölyíteni a betűket, mondván: apu számítógépén már négyéves korban le tudtam
írni a nevemet… A virtuális, „onlájn” korszak konzum
idiótája nagy árat fizet a számítógép előnyeiért. Bár pillanatok alatt bármi elérhető, letölthető és törölhető, de élete
gyorsuló vonatára már nem fér fel az a csomag, amelyben
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olyan ócskaságok találhatók, mint: ceruza, papír, radír,
hegyező, kézzel írt receptek, szerelmes levelek, naplók, dőlt
betűs, kalligrafikus emlékek, képeslapok…
 Olvasóként is fogyaszt: ami könnyen emészthető,
felszínes, azonnal pénzre lehet váltani… Nem mélyül el
semmiben, mert rohan, nehogy az újdonságról lemaradjon. A Biblia veszélyes, mert felkavarhatja feltunningolt
becsvágyát, és megkérdőjelezheti sebtében összetákolt világlátását. Ő szabad, önálló, szuverén. Tisztelet a kivételnek. Elvárja, hogy tiszteljék egyéniségét, intimitását.
Ne mondja meg neki senki a tutit. Majd ő eldönti. Amúgy
is millió egyenrangú vallás, világnézet küzd egymással,
hagyjuk rá, majd ő eldönti, hogy a piaci kínálatból melyiket emeli le a polcról. Nem igényli az intézményes gyámkodást, felvilágosult, profi ura akar lenni saját életének,
hisz csak egyszer élünk – mondja. A világháló meg behoz
mindent a szobájába, kóstolgathat belőle tetszése szerint,
orrvérzésig és szellemi-lelki gyomorrontásig. Olyan boldogság-koktélt kever magának, amely, mint az instant
kávé, azonnal, haladéktalanul feldobja. A vallás is legfeljebb csak erre való.
 Azonban ha a part szakad, amikor kátyúba került, akkor hirtelen biztos támpontok, fogódzók nélkül
marad: pánikba esik. Kapkod, kutat, szeretne kapaszkodni, észreveszi gyermekkora rejtett tartalékait –, hiteles
embereket, egyházat (közösséget) keres, amelyre támaszkodhat. Legalább az ünnepeken. Élményekre szomjazik,
terápiás kezelésre vágyik, olyan közösség kell neki, ahol
egy szirup-isten, kötöttségek nélkül elfogadja őt úgy, ahogy
van. Olyan isten kell neki, aki tiszteli az ő magánéletét,
akit pórázon tarthat. Azokat követi, akik ilyenről zengnek
neki, oda csapódik…
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 Ha viszont beljebb merészkedik a templomba, egy
gyönyörű liturgia hatása alá kerülve, vagy kikapcsolva a
ketyeréket, elcsendesül, és fellapozza a Szentírást, posztmodern emberünk megdöbbenve tapasztalja, hogy Isten
itt van. Kéznél, testközelben, „lőtávolságra”… Friss, éltető
kegyelme, szavának ereje, életet megmozgató, testre-lélekre-szellemre ható érintése őt is foglyul ejti. Ha pedig ebbe a
megrendítő kalandba belebocsátkozik, egy új világ tárul fel
előtte, újfajta életérzés keríti hatalmába.
 Ezelőtt 15 évvel én is azért vállalkoztam a rádiós
misszióra, hogy az evangélium, friss, életszagú üzenetét
elvigyem azokhoz is, akik nem jönnek érte a templomba.
Ferenc pápa szerint a jó pásztor ma utánamegy a 99 elcsatangolt báránynak, hisz csak egy van otthon, (s az is elsőpéntekes… – jegyezném meg malíciózusan). Akkor ugyan
még nem tudtam, menet közben derült ki mire vállalkozom. Ellenben lelki szemei előtt ott voltak az igére éhes,
kérdéseikre választ, gondjaikban eligazítást váró emberek:
kicsinyek és nagyok, városiak és falusiak, értelmiségiek és
kétkezi munkások, hívők és hitetlenek, keresők és kiábrándultak, túlbuzgók és csalódottak egyaránt.
 A rádiós igehirdetés hozta meg az íráskedvet, és
engem is sokat alakított, nevelt. Egyre jobban elszakadtam a klasszikus prédikálási stílustól. Leírva már ezek a
„szent” szövegek is visszanéztek rám. Figyelmeztettek: ’ez
túl dagályos, ez fölösleges, ez legyen tömörebb, erre van egy
találóbb-kifejezőbb szóárnyalat, ez a mondat túl nehézkes,
nem eléggé magyaros, nem annyira gördülékeny, ez a szó
már egyszer előfordult, ez így félreérthető, ez nem teljesen
fedi a mondanivalót, itt a hangsúlyt másra kell tenni, ez
így lesz egyértelmű’… – és így tovább. Ha csak úgy mondod
az igét – ’papolsz’… Ó, ’ez is csak prédikál’, ’könnyen beszél,
mindennap ezt csinálja’. De amikor leírjuk, súlya lesz a
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gondolatnak. Felelőssé válunk a leírt szóért. Megfontoljuk,
mit írunk le. A leírt szónak nyoma van, következményekkel
jár. Leírva jobban beleégeted a lelkedbe, vissza-visszatérhetsz rá: figyelmeztet, szembesít, visszafelesel, önismeretre
hangol. Főleg, ha ez a leírt szó az Igazságban gyökerezik.
(A régi világban is: ha kigondoltad – ne mondd ki, ha
kimondtad – ne írd le, ha leírtad – ne írd alá, ha aláírtad – ne csodálkozz…!)
 Az írás segített elmélyíteni is a gondolatot. Leírva
már nem ad ki akármit az ember a kezéből. Emlékszem, a
dolgozatírás jobban tetszett, mint a felelés. Most is mindig
kell a puska a prédikációhoz. A rögtönzés, az improvizáció
nem kenyerem. Úgy vélem, könnyen pongyolává teszi a
mondanivalót. Így leírva viszont szeretném elérni, hogy az
Ige üzenetével ne csak megszólítsam az olvasót-hallgatót,
hanem esélyt teremtsek arra, hogy önmagával, a lelkében
megszólaló Istennel is találkozhasson. Jézus úgy tanított,
mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók és a
farizeusok. A Szentírásban, Isten szavában erő van. Ezt az
erőt adja át a Lélek az igehirdetőnek is. Így éreztem késztetést, elhivatottságot, belső bíztatást és bátorságot arra,
hogy le is írjam mindazt, amit fontosnak tartok továbbadni. Hogy az evangélium fényében az olvasó létkérdéseiről
beszélgessünk. Ez egyszerre felnőtt oktatás, továbbképzés,
lélekápolás.
 Ahogy teltek az évek, egyre jobban, egyre nagyobb
eltökéltséggel kezdtem ízlelgetni a kimondott és leírt szavakat, figyelemmel kísérve a szöveg hangzását, csengését,
utánanéztem szinonimáknak, csiszolgattam, metszettem,
kihúztam, átírtam, újrafogalmaztam, tömörítettem. És
nemcsak a miatt, mert egy flekknyi publicisztika (2500
leütés), vagy az újságlapon kialakított 4000 karakternyi
hely szükségessé tette, hanem, mert rádöbbentem: a kevés
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olykor több, az esszencia megfogása még inkább felcsillantja az igazságot magát. A sebészetben sincs eggyel több
metszés, vagy öltés a szükségesnél. Egyébként a határidő
néha nemcsak szorít, hanem gyönyörű múzsa. Ha az ember megnyílik előtte, a Szentlélek közbelép és irányítja a
pennáját. A Lélek inspirál, ihletet ad. Ő szüli benned a
gondolatokat, nyitja fel lelki szemeidet új felismerésekre,
mondat ki veled addig rejtett összefüggéseket. Lázba hoz,
nyugtalanít, sodor, ösztökél és indít. Elemi erővel, félreérthetetlenül áthat, átjár és felpörgeti küldetéstudatodat.
A Szentírás betűi, szövegei megelevenednek, személyesen
neked szólnak… A Lélek munkája nyomán író is, olvasó is
munkatárssá, partnerré válik. Belső kényszert érez, hogy
tolmáccsá alakuljon.
 Miután a nyersanyagot papírra vetettem, utána elkezdtem nyírni, fésülni, faragni, csinosítani, hogy
a mondanivaló átütő erejét egyre jobban kisajtolhassam.
Az esszé amúgy is kegyetlen műfaj. Nem szereti a szószátyárokat. A világos vonalvezetés, a szikár tőmondatok,
a mellbevágó igazságok és a gondolati mélység egyaránt
jellemzik.
 Ezért igyekeztem kiküszöbölni a fogalmazásbeli üresjáratokat, a közhelyszerű sémákat, hogy az olvasónak a könyvem olvasására szánt értékes idejére értékes tartalmakat adjak. Próbáltam megfontoltan, minél
egyértelműbben papírra vetni lelkem rezdüléseit, hogy
az Ige hallgatója olvasás közben is hallgató maradjon,
hogy miközben a jelenben olvassa, ne ragadjon le a jelennél, hanem életét is helyezze örök távlatokba. Olyan
olvasmányélményt nyújtani, amelyek megdöbbentenek,
szembesítenek, felszabadítanak, elgondolkoztatnak, térdre kényszerítenek, aha-élményt, egzisztenciális felismeréseket biztosítanak. Mondanivalómat áteresztettem a
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teológia szűrőjén, a biblikus tudományok eredményein,
az egyház tanításán és elsősorban személyes tapasztalataimon. Átimádkozott elmélkedések ezek, amelyek rám is
hatnak, engem is kérdőre vonnak, és tettre sarkallnak. Írás
közben megtapasztaltam, hogy az evangéliumnak milyen
átütő ereje van. Értékadó, személyiségformáló, gyógyító.
Garantálja a Krisztusban gyökerező boldogságot. Aki Út,
Igazság, Élet.
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2. Átjáró
A magunk mögött hagyott karácsonyi ünnepek
és az elkezdett újesztendő akaratlanul is megállásra
készteti az idő sodrában élő embert. Ilyenkor visszatekint az eltelt, elrohant, kihasznált, vagy elfecsérelt
napokra-hónapokra, ugyanakkor előre is tekint vágyódással és várakozással, terveket sző és szebb jövőt álmodik. Janus, a kétarcú itáliai istenség egyik
arcával a múltat fürkészi, másikkal a jövőt kutatja.
Nosztalgiával szemléljük múltunkat, hisz az
idő múlása meglátszik arcunk ráncain, testsúlyunk
gyarapodásán vagy csökkenésén, erőnk-egészségünk fogyásában, gyermekeink fejlődésén, beszédtémánk, érdeklődési körünk változásán, be nem teljesült álmainkban, meg nem valósított terveinken.
Vagy épp ellenkezőleg: megszépülnek a kudarcok,
felértékelődnek a csalódások, a kis és nagy örömök,
teljesítmények.
Oly jó lenne megállítani az időt, oly jó lenne ha
megelevenednének a csúcsélmények, bárcsak vis�szahozhatnánk a kellemes perceket, a boldog órákat,
hisz megannyi ajándékkal, meglepetéssel, emlékezetes pillanattal lettünk gazdagabbak. És ilyenkor a
benyomásunk, hogy ezek örökre a múlté, ezek soha
nem térnek vissza, ezekről le kell mondanunk és el
kell engednünk őket. Holott már beépültek lelkivilágunkba, emlékeink részévé váltak, bölcsebbek lettünk és gazdagodtunk általuk.
Másrészt tényleg el kell engednünk a múlt eseményeit ahhoz, hogy az újaknak is helyet szoríthassunk. Mert ha csak a múltat akarjuk görcsösen
magunkhoz ragadni, szorongatni és szüntelenül
leporolni, félő, hogy lemaradunk a jelen és a jövő
lehetőségeiről. Nem eshetünk abba a hibába, hogy
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arccal a múltnak, háttal a jövőnek, csukott szemmel
és szívvel állunk a jelen újesztendő kihívásai előtt.
Az új esztendő a remény, a bizalom, az újrakezdés és az újratervezés ideje. Nem az esély latolgatásáé, hanem annak megragadásáé. A hívő ember az
isteni igazság világosságánál, a krisztusi fénynél tud
rendet vágni a sok újdonság, a sok feladat, a sok kihívás és alternatíva között, hogy rátalálhasson saját,
testre szabott útjára. Ezekben a napokban tegyük
mérlegre életünket. Amíg van időnk, készítsünk sorrendet, rugalmas programot feladataink és tennivalóink között, figyelmembe véve: mi fontos, mi hasznos, mi kellemes. A lényeges dolgokban maradjunk
egységesek, a vitás kérdésekben őrizzük meg önálló
szabadságunkat, a fejlődés és változtatás képességét
–, de mindenben gyakoroljuk a szeretetet.
Amikor a keresztény ember jövőt tervez, nemcsak képességeit, testi-szellemi és lelki erejét, adottságait, bankszámláján elhelyezett alaptőkéjét veszi
figyelembe, hanem mindenek előtt Isten mindent
megelőző szeretetét, ingyenes ajándékait és kifürkészhetetlen akaratát helyezi előtérbe. Ebből a megvilágításból tekint az elmúlt esztendőre, és hagyja
jóvá azt is, ami nem emberi számításai szerint történt. A Gondviselésbe vetett bizalmával néz a jövő
kiszámíthatatlan titkaiba, amelyekkel Isten az adott
időben és helyzetben majd őt megajándékozza.
Ezért nem esik kétségbe a feladat nagyságától. Ezért
hagy rést emberi tervei „határidőnaplójában” Istennek, és fenntartja Neki a „műsorváltoztatás jogát”.
A hívő embert az újév örömmel és hálával tölti
el, mert újra esélyt kapott, hogy jobbá, szebbé tehesse a saját és embertársai életét. Egy újabb megbízást teljesít, egy újabb évet kezdhet tiszta lappal,
egy újabb mandátummal foghat neki az előtte álló
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célnak, hogy az Úr országát továbbépíthesse szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. „A múlttal
ugyan letörött egy darab az életéből, de ha Istentől várja
a beteljesedést, ez a fajta bizalmas várakozás isteni minőséggel ruházza fel mindennapjait, és megtölti jelenléttel”
– fogalmaz frappánsan Koncz Veronika.
Újév első napjai tehát segítenek, hogy örömmel,
higgadtan, merészen és kreatívan lökjük be sorsunk
ladikját az élet tengerére, hogy továbbevezhessünk a
túlsó part felé. Lesz, amit elölről kezdünk, lesz olyan
is, amit folytatnunk kell, de jó, ha számot vetünk azzal is, melyik az az életterület, amit így tovább nem
folytathatunk. Talán nem annyira könnyű újjászületni, mint ahogyan a kutya lerázza magáról a vizet,
vagy, mintha egy új kabátot öltenénk magunkra,
de szívben, lelkesedésben, elhatározásban mindenképp jó megújulnunk, hiszen Isten áldása kísér. Ha
megfürdünk Isten vadonatúj, friss kegyelmében,
a rossznak, a bűnnek, a kopottnak, a réginek nincs
hatalma rajtunk. Ez az egyetlen, valódi biztosíték,
mondhatni: életbiztosítás.
Kapcsolatainkban, életstílusunkban, munkánkban egyaránt ajánljuk fel újra magunkat Istennek,
hogy Krisztus új magja, lelkünk szántóföldjében
idén is szárba szökkenjen, s bő termést hozzon.
A termést betakarítottam,
a vetőmagnak valót kiválasztottam,
a házat megtapasztottam,
a ciszternát kitisztítottam,
az öntözőcsatornát megigazítottam,
a bőröket kicsereztem,
a szerszámaimat megjavítottam,
a bocskoromat megfoltoztam,
a tüzifát hazahordtam,
a gyógyító növényeket begyűjtöttem,
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a feleségemnek kagylófüzért ajándékoztam,
a fiaimat vadászni tanítottam,
a törvényeknek engedelmeskedtem,
a tisztségviselőket tiszteltem,
a szertartásokon részt vettem,
…
a földet megérintettem,
a jót megcselekedtem,
a rosszat elvetettem,
az élet útján tovább mentem,
bizakodva tekintek az új esztendő elé.
(Oravecz Imre: Számadás az ó-esztendő végén c. verse, részlet a Hopik könyve c. kötetből.)
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3. Boldogság? Az mi?
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
vallja Vörösmarty Mihály költőnk a mindan�nyiunk által ismert és népszerű versében1. S mintha József Attila sorai is erre rímelnének, amint írja
kedves Jocójának: libasültet enni, öt forintért kuglert venni, jó ruhában járni-kelni… S a végén megállapítja: „s mert nincs meg e sok jó dolog, azért nem
vagyok én boldog. ”
Valóban, hívő és hitetlen egyaránt vágyódik a
boldogság után. Nem is tudja igazából mi az: érzés,
állapot, vágyaink teljesedése, földi Kánaán? Sokan
sokféleképpen próbálják hajszolni, sőt elérni, netán
megtapasztalni. Van, aki a sikerben, a pénzben, az
elismertségben, van, aki a hatalomban, a birtoklásban, van aki a kapcsolati tőkében, esetleg családi békéjében, gyermekei ragyogó szemében, szerelme beteljesedésében, az élvezetek perceiben, a gondtalan
semmittevésben véli felfedezni. De mindannyiunkban közös, hogy a boldogság pont akkor illan el életünkből, amikor már azt hinnénk, megkaparintottuk. Lehet, hogy ilyen a természete. Nem jár nekünk,
inkább ajándékba kapjuk. Nem szerezhető meg teljes mértékben, nem cövekel le tartósan életünkben.
Ezért állandóan keresni kell, vágyódni utána.
Jézus a nyolc boldogságban egy másfajta szemléletet ajánl. Nem föltétlenül a földön túli, mennyországi boldogságot ígéri meg, vetíti elénk, mintegy
kárpótolva a földi nyomorúságot, hanem jelen időben fogalmaz, és azt mondja: Már most boldog vagy.
1
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A merengőhöz.

Boldog lehetsz, ha üres kézzel és nyitott szívvel fordulsz felém. Ha átadod nekem vágyaidat. Nem kiölöd, nem belefojtod pénzbe, drogba, munkába, élvezetbe, hanem mindenestől kilépsz az önző egó ördögi
köréből, s bízol bennem. Jobban, mint magadban – tehetségedben – anyagi javaidban – kapcsolatrendszeredben.
A jézusi szemüveget feltéve, boldogság forrása lehet a szegénység, mert nem tapad szívünk az
anyagiakhoz, felszabadulunk a nyomástól, kikerülhetünk a pénz okozta függőségből. Boldog az is,
aki sírva gyászol, mert ez azt jelenti, szerette, akit
elveszített, de elengedi, mert tudja, hogy jó helyre,
az Atyához ment, s ezért utat ad könnyeinek. A sírhanton nem elnyomja cipőjével a cigarettacsikket,
hanem megrendül, pl. édesanyja vagy felesége temetésén. Boldog lehet, aki elfogadja a hiányt bármilyen
élethelyzetben, mert Isten maga tölti be azt végtelen szeretetével. Szenvedve, szomorúan, üldöztetve,
nincstelenül is boldogok lehetünk, mert ez a boldogság olyan mélyen van, és olyan magasba nyúlik ös�szeköttetésünk a forrással, hogy azt senki és semmi
nem veszélyeztetheti.
Jézus nem a nyomorgókat, a csőlakókat, az aluljárók hajléktalanjait, a létminimum alatt élőket, a
munkahelyüket elveszítőket dicsőíti, hanem azokat,
akik felszabadulnak a kötöttségektől. Akik nem tapadnak a kincs – hír – gyönyör gazdagságához. Ha
van, akkor élnek vele, ha nincs, nem esnek kétségbe.
Ahogyan Napóleon szerint a marsallbotot zsebünkben, úgy Jézus szerint a boldogságot a szívünkben
hordozzuk. Csak észre kellene venni. Le kell fújni a
hamut a parázsról. Átértékelve életünk prioritásait.
Egy újsághír szerint egy tolvaj fáradságos ügyeskedéssel betört a bankba, de nem tudta kinyitni a
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páncélszekrényt. Így dolgavégezetlenül távozott.
Mindössze a fogason függő köpenyt vitte magával
dühében. Másnap az újságok beszámoltak a betörésről. És azt is megírták, hogy az ellopott köpeny
zsebében volt a páncélszekrény kulcsa…
Sokan így járunk a boldogsággal. Csak föl kellene ütni az Evangéliumot, beleolvasni, és ott a kulcs.
Ugye milyen közel a boldogság! Hisz Isten kegyelmi
háttérmunkájába kapaszkodva túl tudunk lépni a
bűnön, a csalódáson, könnyebb lesz megbocsátani,
mint feszültséget okozni. Nagyobb öröm lesz adni,
mint magunknak gyűjtögetni. Szenvedve is tudunk
szeretni, sőt másokat boldoggá téve leszünk boldogok.
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4. Méhviasz és pillangó
Már a kora középkor óta a feltámadás egyik
szimbóluma a bábjából kikelő lepke. Az ember számára első látásra visszataszító, máig kutatott rovar
akarva-akaratlanul is kínálkozó hasonlat lett, mely
a feltámadás titokzatos valóságát volt hivatott érzékeltetni. Isten az embert földből teremtette és
lelket lehelt bele. Az ember létének lényege a test-lélek-szellem egysége. Amikor tehát a testet elhagyja a
lélek, ez csak átmeneti állapot. Mert báb mivoltunkból Jézus feltámadása által a lélek pillangó életére jutunk. Ráadásul nemcsak rövid időre, hanem egyszer
s mindenkorra. Örökre.
Ugyanilyen „rovarszámba” megy a méhecskék
különleges élete is, amelyről egyházunk egyenesen
nagyszombati liturgiájában tesz említést. A fényünnepségben, mint égő esti áldozatról éneklünk, amely
„a méhek viaszából készült gyertyát” az egyház közösségének igyekezetével kapcsolja össze.
De maradjunk még a méheknél. Szakemberek
szerint a méhek társadalmában mindenkinek megvan a maga feladata. Élükön az anya-királynő áll.
Ugyanolyan petéből fejlődik, mint a dolgozó méhek, de máshogy táplálják, gazdagabb táplálékot,
több méhpempőt kap. Miután kifejlődött, elindul
„nászrepülni”, majd több hímmel párzik, és a hímivarsejteket elraktározza egy életre, majd „családot
alapít”, petéket rak. Ő a család anyja. Ő tartja ös�sze a családot. Neki köszönhetően szorgoskodnak a
dolgozók, de a katonák és a herék is. A méhkirálynő
szorgossága révén előállított értékes viaszban azt a
munkálkodást sejtjük meg, melyet, mint kötelességet, alkotást az Egyház anyakirálynőként Istennek
ajánl fel.
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Az Egyház anyaméh, mely kihordja és megszüli
Isten gyermekeit…
A háziméhek a méhviaszt elsősorban építőanyagnak használják, ebben tárolják a mézet, a pollent, és
utódaikat is itt nevelik. Évezredek óta csodálkozik
az emberiség a méhek találékonyságán, micsoda
természetes módon állítják elő a ragasztásra, burkolásra, fényezésre, szigetelésre egyaránt használható
viaszt. Liturgiánkban is azért jut fontos szerephez a
belőle öntött gyertya, mert tisztán ég, nem csöpög,
és szemmel alig látható füstöt bocsát ki.
Húsvét éjjelén azonban sajátos értelmet és üzenetet közvetít ez a viaszgyertya, mert lángja éber
hitünkre erősít rá, mintegy bevilágítva a világ éjszakáját.
De honnan kapja a lángot? A megszentelt parázs
fellobbanó lángjából. A tűz, a meleg és a fény forrásától. Nem magától, s nem magának ég. Jelzi, hogy
az egyház is Krisztus világosságából él… Ez a láng,
hogyha sokfelé osztjuk, nem megfogyatkozik, hanem még nagyobb fényességet áraszt.
A pogány Róma főpapja minden évkezdetkor,
március elsején egy tűzgyújtó prizmával, a napfény
sugaraiból tükör segítségével meggyújtott egy gyümölcsfa gallyat. E szent parázsnak, tűznek érintetlennek kellett maradnia, a Vesta-szüzek őrizték. A
tűzhely életben tartása szavatolta az istenségek kegyét. Ha a tűz kialudt, ez egyenlő volt a világ végével…
Korábban a temetőkben a kidőlt keresztekből
raktak máglyát a keresztények is, azt a tüzet szentelték meg Húsvét éjszakáján. Erről a tűzről lobbant
lángra a húsvéti gyertya, hogy elemi erővel mutassa
az utat a feltámadt Krisztushoz, aki a halál sötétsége
után fénnyel árasztotta el a világot.
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Ezen a szent estén összeér Krisztus világossága, feltámadásának életet, új világot szülő ereje, a
természet adta szimbólumokkal, a tűzzel, a vízzel, a
fénnyel, a gyertyával és a selyemhernyóból termett
pillangóval. A jelképek isteni üzenettel telítődnek.
Mint erdei aljnövényzet az áldást osztó eső után
– egyházi szertartásaink valósággal tobzódnak jelképekben, hogy a böjti visszafogottság után ezzel a
képi gazdagsággal fejezzék ki Krisztus Urunk megváltó szenvedésének és feltámadásának titokzatos
tényét.
Csak az a kérdés, „vevők vagyunk-e” erre az üzenetre? Értjük-e a liturgia nyelvét? Egyáltalán, mit jelent nekünk a Húsvét?
Sokszor az a benyomásom, hogy a ma emberének nem is nagyon érdeke a halál utáni élet, a feltámadás után kutakodni, mert nem is szeretne
meghalni. Ő inkább élni szeretne: itt a földön, jó sokáig, gazdagon, kényelmesen. Erre teszi fel az életét:
családot, barátságot, hitet egyaránt erre áldoz. Még
egészségét is. Esetleg távolról irigykedve csodálja Jézust, mint egy sztárt: lám, neki sikerült…
Holott Húsvét ünnepe kitágítja a lelki horizontot. Nemcsak vágyaink mutatnak a halállal behatárolt árnyékvilágon túl, hanem a tapasztalati tények
is. Jézus sziklasírja üres. Nem emelődaruk vagy
fogdmeglegények hengerítették el a követ, hanem
Isten halált áttörő ereje és hatalma. Milyen döbbenetes az evangéliumok s a pünkösdi egyház bizonyságtétele. Meg hát az egész történelmi tapasztalat.
A római és a zsidó hatóságok azt hitték, Jézus tana
az alapító halálával megkapta a kegyelemdöfést…
Az ellenkezője történt: a hír igaz, Jézus a Krisztus!
Bár alig volt hihető, nehezen volt gyakorolható, javarészt műveletlen halászok terjesztették –, fegyverek
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nélkül, népeket hódított meg. A mester halála után
pár nappal új lelkület kapott szárnyra, öröm és bizalom gyúlt a tanítványok szívében, eddig nem látott
lelkesedéssel buzdultak neki, amely nem lankadt, és
nem aludt ki, mint valami szalmaláng.
Krisztus feltámadása minden hírverés alapja és
központja lett. A tanítványok megtörtént eseményre apelláltak, ami meggyőződésük volt, s ami átalakította életüket. Ettől váltak hitelessé. Nemcsak
szavukat adták rá, hanem vérüket, életüket is. S ha
összeszámoljuk, a kétezer év folyamán többen, mint
ahányan a hazáért meghaltak. A hét kultikus napját áttették vasárnapra, szembefordultak az árral, a
közvéleménnyel, mert érezték és tudták: aki meghalt
a kereszten, az az élet Ura. Feltámadt. Itt van velük.
Isten kegyelme az emberi kegyetlenséget is felhasználta, hogy megmutassa: mire képes a szeretet ereje.
Mi lesz az emberből, ha Isten kézbe veszi, örök életre
támasztja, még a halálból is. A legrégibb keresztény
hitvallás és köszönési forma is ezért hangzott így:
Krisztus feltámadott! Valóban feltámadt!
Jézus feltámadásának ünnepe tehát nem valamiféle túlvilági kompenzáció, nem keleti trükk, mint
amikor egy jógi leállítja életfunkcióit, és halottnak
látszik, hogy aztán magához térjen. Ő valóságosan
meghalt, ténylegesen befejezte földi pályáját, de isteni életben részesült. A létezésben új lapot nyitott.
Az ember most már nemcsak keresztre szegezett
lény, hanem isteni, örök élete van Krisztusban.
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5. Vadlesen
Vadat lőni talán egyidős az emberiséggel. Az
ősember vadászösztöne, amely a vad elejtésére, a
táplálék megszerzésére, no meg családja hússal való
ellátására késztette, ma is éppoly eleven és meghatározó.
Erdőszentgyörgyön az idén is farsangbúcsúztató vadászbállal ünnepeltek a környékbeli vadászcsoportok. Minden vadkan meglövése után szokásos
az ún. vadászbankett, de ez kifejezetten idényzáró
ünnepség volt. Ebből az alkalomból hadd pillantson
bele az olvasó is a helyi vadászélet szépségeibe.
A második világháború előtt Bözödújfaluban
csak Veres „tanító úr”-nak volt puskája. Évekkel később pedig Berei Rezső tanító egy vadkan elejtése
után a falu közeléig cipelte egyedül az állat tetemét,
majd hangos kiáltással adta tudtára a falubelieknek,
hogy vadat lőtt. Így lett aztán elismert vadász…
Szentgyörgyön már a húszas évektől megalakult
a vadásztársaság. Több-kevesebb megszakítással, a
diktatúra idején is működött. Akkor még kb. 400 lej
volt egy puska, és vadászengedélyt csak párttagoknak adtak. A lelőtt vadakból csak minden harmadik
volt a vadászé, húsáért pedig 3 lejt fizettek kilónként.
Vad is sokkal több volt, mert nehezen lehetett fegyverhez jutni – az csak néhányak kiváltsága volt –, és
az elvtársak mindenütt előnyt élveztek. Az orvvadászat sokkal nagyobb kockázattal járt, mint most.
A 89-es változások után is csak lassan változott
a helyzet. Ma az állam szinte korlátlan hatalmat biztosít a megyei vadásztársaságoknak, amelyek majdhogynem önfenntartók, és a jövedelemmel is ők rendelkeznek.
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A helyi vadászcsoport 18 tagból áll, vezetőjük
Kacsó Sándor. Találkozásunk alkalmával elmondta,
hogy az uniós szabályoknak megfelelően, a szentgyörgyi Vadász-Horgász Sportegyesület önálló
jogi személyiséggé válásának folyamata is elindult.
Egyébként a helyi vadászok csoportvezetője fontosnak tartaná, hogy a Sporthorgászok is vegyék kezükbe sorsuk irányítását, induljanak el az önálló szervezet megalakítása útján. Természetesen a kilövési
számot továbbra is a Környezetvédelmi Minisztérium írja elő a vadőrök jelentése alapján, és az ellenőrzéseket is ő végzi. A területet az Erdészet Erdő- és
Vadgazdálkodási Hivatalától bérlik. A fegyvereket
háromévente ellenőrzik, ezen kívül pedig törvény
írja elő, hogy azokat zárt helyen, vasszekrényben
elkülönítve, lakat alatt kell tartani, amelyet szintén
évente egyszer a rendőrség helyi képviselőjének is
jogában áll ellenőrizni.
A vadászat szenvedély. De egyben hasznos időtöltés, amelyben óriási szerepe van a természet szeretetének, a fegyelemnek, az egymásra figyelésnek.
A vadász nem lehet önző. Figyelnie kell társa jelenlétére, a vadászmester útbaigazítására, komolyan kell
vennie kijelölt helyét.
Vadászmesteri tisztséghez egyébként nemcsak
jó szem, fegyver, érzék vagy vizsga szükséges. Vadászmesterré válni kell. Évek tapasztalata, ügyesség
és rátermettség eredményeképp. Aki igazi vadász,
az sosem cserél fegyvert, legfeljebb helyet… Nem
eshet pánikba, nem szabad félnie. Nemcsak azért,
mert nála van a puska, hanem mert a félelem elveszi
bátorságát, gyengíti összpontosító képességét. A vad
fél, a vadász nem félhet. Sokszor épp a megijesztett,
vagy sarokba szorított vad támad. Ilyenkor nagyon
fontos a vadász lélekjelenléte, mert pl. a vadkan vagy
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a medve egészen közel, 40-50 méterre is meglepheti
a vadászt, és akkor egyetlen biztos találat dönti el az
élet- vagy halál kérdését.
Bármilyen furcsán is hangzik, de a vadász szereti a vadat. Nem élvezi a pusztítást, inkább segít a
természet egyensúlyának a fenntartásában. Ezért
az sem mindegy, milyen állapotú egyedeket „ítélnek” kilövésre. A vadőrök munkájának segítése, a
vadászterület tisztántartása, a vadak téli etetése és
élethelyeik zavartalan biztosítása éppen ezért a vadász megkerülhetetlen felelősségéhez tartozik. A
vadgazdálkodás fogalma is ezt takarja. A vaddal való
találkozás élménye összehasonlíthatatlan. Az igazi
vadász ilyenkor mindenről megfeledkezve, minden
idegszálával a célpontra figyel. Teste-lelke-pszichéje
a közelgő esemény varázsa alatt áll…
A szentgyörgyi vadásztársulat azzal is büszkélkedhet, hogy az utóbbi évtizedekben számottevő,
súlyos baleset, netán tragédia nem történt a környéken. Nyilván volt eset, hogy csak megsebesítették a
vaddisznót, vagy éppen egy hívatlan medve sétált
el orruk előtt, miközben disznóra hajtottak, de testi
épségükben – főleg szándékosan vagy figyelmetlenségből – kárt nem szenvedtek.
Érdekesek egyébként a vadak vándorló szokásai, területi eloszlásuk is. Környékünkön ritka a
farkas, de annál több a róka és a vaddisznó. A kanok
általában nem maradnak a családdal, hanem sokat
verekednek és kóborolnak. Pengeéles alsó és felső
agyaraikkal szempillantás alatt felhasítják a vetélytárs vagy az áldozat hasát, bőrét, amellyel annak, ha
nem is azonnali, de óhatatlanul bekövetkező pusztulását okozzák. Id. Farkas Miklós vadászmester például elmondta, hogy évekkel ezelőtt egy olyan vadkant ejtettek el a környéken, amelynek fülében egy
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nyilvántartásról árulkodó fémfüljegy volt, és amelyről kiderült, hogy Brassó környékéről engedték el kb.
5 éve. De a szarvasoknál is nagy a vándorlási terület.
Egy kifejlett szarvas Dicsőszentmárton környékéről
akár Atyháig is felvándorolhat. Az őzek viszont nem
nagyon változtatják helyüket. A kocák inkább szeretik a családot, sőt több kocás család is együtt marad
évekig. A kanok már azt is megérzik, mikor jön a tél,
és akkor lehúzódnak a havasról a földek közelébe,
de azt is tudják, mikor van jó makktermés, és akkor
irány a tölgyes. A róka 4–5-öt kölykezik, úgyhogy
nem csoda, ha szaporodnak, ahogyan a sasok is. A
baj csak az, hogy emiatt környékünkön szinte kihaló
félben vannak a nyulak és a fácánok. Ráadásul a sasok és egyéb ragadozó madarak védett állatok.
Két évtizeddel ezelőtt még olyan vadászidény
is volt, hogy 150 vaddisznóra kaptak kilövési engedélyt. Manapság egy „szezonban” – amely augusztus 1.-től január 31.-ig tart –, „csupán” 25-35 disznót
szánnak kilövésre. Jobbára kanokat, de van köztük
koca és malac is. Ilyenkor – a kivizsgálás után – az
„áldozatot” szétszedik, megkészítik, és egy jó vadászvacsora-mulatság keretében többnyire elfogyasztják. A hús ára a vásárhelyi egyesület központi kasszájába kerül. Nem ritka a versengés sem a
tekintély miatt, vagyis hogy ki lőtte le, kié a trófea.
Nyilván a golyóvizsgálat ezt hamar megállapítja, de
azért nem mindegy, hogy kié a nagyobb disznó. Már
a lőállásnál sem mellékes, hogy kit hova osztanak be,
hogy melyik vadásznak sikerül jobb szögben helyezkedni a meghajtott vaddal szemben. A hajtók kiabálása, a kutyák csaholása sokszor szó szerint meglepi
és kiugrasztja a vadat. Ilyenkor nagyon kell figyelni,
és be kell tartani a szabályokat, hogy senkit se érjen
meglepetés. Vaddisznónál általában nem a fejre kell
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célozni, hanem egy kissé oldalra, a füle tövére, a lapockájára. A távcsöves golyós puskákkal már 200
méterről is, egy lövéssel le lehet teríteni egy disznót
vagy egy medvét. A jó vadászon ilyenkor látszik meg,
hogy „fösvény”, hiszen neki egy golyó elég, nem szokott pazarolni… De sörétessel bizony kénytelen közel engedni a vadat akár 50 méterre is.
A kilőhető vadak között tekintélyes helyen szerepel a szarvas vagy az őz, de nem ritka a szalonka, a
fürj vagy a fácán sem.
A vadászat egyben kikapcsolódás és fogyókúra,
természetszeretet és sport. Ha az ember a hét elején
beteg volt, hétvégére, a vadászat napjára meggyógyul. A szentgyörgyiek vadászterülete Havadtőtől
Makfalváig, Ravától Nagysolymosig tart. Ezt a területet még autóval bejárni is felér egy kirándulással.
Hát még amikor gyalogszerrel, meghódítva az emelkedőket és dombokat, leereszkedve a völgyekbe,
meggyorsuló szívveréssel lohol a szagot kapó kutyák
után. Aztán végképp magasra szökik az adrenalin,
amikor a vadász már szemtől szembe találja magát a
vaddal. Ilyenkor visszafojtja lélegzetét, csőre tölt és
vár…

2005, Erdőszentgyörgy

31

6. Csöndben
Ha még nem tudnánk, milyenek vagyunk, ha
nem ismerjük magunkat eléggé, kérdezzük meg
az amerikaiakat. Nekik mindenre van válaszuk. Ők
nemcsak a patkányokkal, emberekkel is kísérleteznek, s egyre érdekesebb, mi több: hajmeresztőbb
következtetésekkel rukkolnak elő. Legutóbb a Virginiai Egyetem kutatócsoportja kért meg több száz
egyetemistát arra, menjenek egy dísztelen, alig berendezett szobába, és ott 6-15 percen át merüljenek
el gondolataikba, legyenek csendben. Személyes tárgyaikat, például maroktelefonjaikat vagy írószerüket sem vihették be… Egyesek gondolhattak bármire,
másoknak egy előre választott témáról kellett volna
meditálniuk. A végén, a kutatók megérdeklődték,
hogy a fiatalok milyennek találták az egyedüllétet, a
csendet. Meglepő válaszokat kaptak. Kiderült, hogy
a legtöbb „kísérleti alanynak” nehezére esett csendben lenni, koncentrálni. Nem találták helyüket ebben a „semmittevésben”. Milyen az, hogy csak ülök
és gondolkodom. Unalmasnak találták ezt a tétlenséget. Inkább valami kellemetlen dologgal foglalták
volna el magukat, mintsem „csak úgy” tűnődjenek…
Furamód nem az utca emberével kísérleteztek a
tudósok, sem egy szerzetesrend tagjaival. Vagy épp
ez volt a lényeg?
Mellékes. De az már nem, hogy eme tapasztalatból messzemenő következtetéseket is levontak. Ami,
ha mást nem, de valamiféle kórjelenséget, annak
tendenciáját is tükrözi. Azt, hogy tulajdonképpen
nem szeretünk magunkra maradni gondolatainkkal. Nem szeretjük a csendet, a termékeny magányt.
Persze embere, helyzete válogatja. Az tény, hogy
a nagy rohanásban, pörgésben, ricsajban és zajban
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lassan már hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig valamivel elfoglaljuk magunkat. Ha hirtelen kikapcsoljuk a tévét vagy a számítógépet, túl nagy lesz a
csend. Zavarni kezd az ordító üresség. A kampányés marketing-jelszóvá avanzsált varázsszó, a kommunikáció szinte kényszeresen taszít minket az
elfoglaltság, az állandó csevegés-fecsegés, duma és
„kapcsolatépítés” felé. Ha kell, ha nem, kommunikálunk valakivel, csakhogy ne kelljen hallgatni.
Mert aki csendben van, az elég bátor ahhoz, hogy
időt szánjon magára. Belehallgat a lelkébe. Még akkor is, ha az zajos, vagy eleinte csapongnak a képek,
érzések, emlékek, fantáziálások és gondolatok, még
akkor is, ha vádol vagy szembesít önmagunkkal. A
csend végső soron érték. Ott zajlik az igazi „műhelymunka”…
Csendben születnek a felismerések, a nagy alkotások, a szellemi-lelki életművek. Csend kell az ös�szeszedettséghez, az összpontosításhoz, a dolgok,
tervek, emlékek alapos átgondolásához. Csend kell
a múlt újraértékeléséhez, a nagy döntések meghozatalához. És csendre van szükség ahhoz, hogy meghalljuk a bennünk megszólaló isteni hangot.
Csak néha le kellene állnunk. Kevesebbet rohanni, törtetni, hajszolni magunkat. Többet létezni s
kevesebbet birtokolni. Biztos, hogy elégedettebbek,
kiegyensúlyozottabbak, boldogabbak lennénk. Olyanok, mint Anthony de Mello boldog halásza, akiről A
madár dala c. könyvében olvasunk:
Az északi gazdag gyáros elszörnyedt, amikor megpillantott egy déli halászt, amint a parton a csónakja mellett
heverészett és pipázott.
– Miért nem mégy ki a tengerre halászni? – kérdezte
a gyáros.
– Mert ma már elég halat fogtam – válaszolta az.
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– De miért nem fogsz többet, mint amire szükséged
van? – kíváncsiskodott tovább a gyáros.
– Mit csinálnék vele? – kérdezett vissza a halász.
– Több pénzt keresnél – hangzott a válasz. – Akkor szereltethetnél motrot a csónakodra, amivel mélyebb vizekre
merészkedhetnél, ahol aztán több halat foghatnál. Ebből
annyi pénzed lenne, hogy nejlon hálót vehetnél. Akkor még
több halat fognál, és még több pénzed lenne. Hamarosan
annyi pénzed lenne, hogy akár két csónakod is lehetne,
vagy akár egész flottányi. S akkor te is gazdag ember lennél, mint én.
– S akkor mit csinálnék? – kérdezte a halász.
– Akkor aztán pihenhetnél, és élvezhetnéd az életet.
– Nos, mit gondolsz, most éppen mit csinálok? – kérdezte az elégedett halász.
A csend nem is annyira édes semmittevés, inkább aktív jelenlét. Rácsodálkozom a valóságra.
Tudatosan jelen vagyok. Érzem, ahogy arcomat cirógatja a szél, fürdeti bőrömet a napsugár, részese
vagyok Isten teremtett világának, ahol megannyi
madár, virág, élőlény duzzad az élettől és örül annak, hogy van.
Nem kötelező csendben lenni. De néha jót tesz.
Egy kísérletet mindenképp megér. Valószínű, hogy
a nők nem fogják addig bírni, mint a férfiak. Ám az
is lehet, hogy ennél meglepőbb eredmények születnek.
A csend tanít meg rácsodálkozni az élet igazi
ajándékaira. Magunkban is. Hogy mennyi minden
nem jár nekünk, hanem „csak úgy” kaptuk, ajándékba.
A csend a legjobb fegyver az idegölő rohanás
ellen. Megállítja az időt. Kikapcsol a múló időből, s
önfeledtté tesz. Kiléphetünk önmagunkból, hogy a
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jelenben maradjunk. Lelassít. Nem sürget, nem hajszol, nem stresszel. Kibékít, megnyugtat. Nem kell
neki megfelelnünk, a csendnek nincsenek elvárásai.
A csönd átölel. Nem is kell hozzá koncentrálni,
semmilyen keleti trükk, technika nem szükséges
elsajátításához, csak annyi, hogy átadom magam a
Jelenlétnek. Hagyom, hogy a képek, hangok, zajok
cikázzanak és száguldozzanak. És még csak el sem
kell vonulnom sehová. Pár perc múlva észrevétlen
elcsendesedik bennem minden. Megszűnik a világ
zaja. A csöndben megszületik az Élet.
Újjászülettem.
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7. Kifelé az iskolából!
Úgy látszik, mostanság nemcsak a csíki sörper,
vagy a reptérvita képes felborzolni a kedélyeket, hanem az alkotmánybírósági verdikt nyomán született
ellentmondásos helyzet is, miszerint ősztől nem lesz
kötelező a vallás, mint tantárgy, „csupán” választható. Mint az informatika, a néptánc, csillagászat stb.
Az ateisták nem kis örömére már napok óta több
száz névtelen kommentelő tette közhírré megalapozott, vagy épp minden alapot nélkülöző véleményét,
fájdalmát, hurráoptimizmusát, olykor hajmeresztő
elszólásoknak is hangot adva, elárulván ezzel azt,
hogy: ő igazából a medvével tart…
Beh jó, hogy törlik a kötelező vallásoktatást. Minek is kell hittan az iskolába? Nincs ott keresnivalója. Templom és iskola, ne keveredjen. A vallás magánügy. Legyen vége a népbutító vallásoskodásnak.
Tanítsák a papok imádkozni a templomban a gyermekeket. Elvégre laikus, szekuláris államban élünk,
ahol az Isten – ha létezik – ne folyjon bele a közéletbe, de még az oktatásba sem. Tájainkon az igazhitű
államvallás szemtelenül uralta a többi bevett 15 vallást-felekezetet, épp nemzeti jellegére hivatkozva.
Érdekes módon a kárörvendő vélemények mögött sok esetben merő gúny, bősz liberalizmus,
titkos káröröm is felfedezhető, mert erdélyi magyarjaink is megkóstolták a szabados életfelfogás
kényelmes semlegességét, amolyan kívülállóként
tekintve a témára, belevíve persze személyes előítéleteket, csalódásokat, olcsó közhelyeket is.
„Úgy kell a papoknak, mert csak az ortodoxok farvizein sodródtak, és nem egy hitoktató kényelmes mellékkeresetnek tekintette, vagy főállású semmittevőként vette el a
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kedvét a gyerekeknek a hittanórától, tehát ne csodálkozzanak, ha most ide jutottak”.
Kétségtelen, hogy az alkotmánybírósági döntés
nagy érvágás a népegyház utolsó mentsváraként kiharcolt iskolai hitoktatáson, és hogy magyar egyházainknak rendezniük kell soraikat a hit átadásának,
pedagógiai módszertanának tekintetében, de a helyzet ennél sokkal összetettebb. Mi több, messzebbre
kell tekintenünk. Ugyanis Európa elkereszténytelenedése már akkor is markánsan megmutatkozott,
amikor az EU alkotmányába csupán Lengyelország,
Görögország és Írország akarta „beszavazni” Isten
nevét.
Nézzük meg a vallástalan Hollandiát, ahol az
idősek, betegek 5%-át hivatalosan, s talán másik
20%-át „fű alatt” megölik eutanázia címén. Belgiumban, ami valamikor katolikus volt, de már nem az,
aláírta a király, hogy a beteg kisgyerekeket is meg
lehet ölni. Az egykori vallástalan kommunistákról
ne is beszéljünk. Vagy a kommunista Kínáról, ahol
a katolikusokat és a Falun Gong hívőket titkos börtönökbe zárják s megölik, hogy a szívüket, veséiket
eladhassák a szervátültetési piacon. De ide sorolhatjuk az északi országokat, a cseheket is, akik Európa
szinten vezetnek az ateizmusban. A prágai belváros
híres templomai konganak az ürességtől, és állami
múzeumokként üzemelnek.
Az ellendrukkerek mindenféle világhálós fórumon azt szajkózzák, hogy így van rendjén: kifelé a vallással az iskolából! Oldják meg az egyházak
a vallást saját költségükre, ne szipolyozzák a hívek
közpénzét erre is. Az iskolában nincs helye a hitnek.
Majd, a gyermek, ha felnő, eldönti, milyen vallást
választ, ha választ… Nem kell vallás egyáltalán, mert
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akkor nem vágjuk le egymás fejét vallási indíttatásból, növekszik az életszínvonal, mint az előbb említett országokban (Hollandia, Svédország stb), lejárt
a papok ideje. Van, aki már attól libabőrös lesz, ha a
vallás szót hallja…
Pedig zuhanó repülőben általában mindenkinek
hirtelen „megjön a hite”…
De tényleg! Szerintem is. Játszunk el a gondolattal: milyen jó lesz vallás nélkül. Már a templomokat
is le kellene bontani. Papokat, kántorokat, harangozókat, ministránsokat és hitoktatókat, sőt híveket
is el kell csapni, menjenek világgá (habár azt látjuk:
mennek maguktól is…) pl. a spanyol, olasz és angol
rabszolgapiacra. Jó áruk lesz. S akkor Európa megszabadul a keresztény örökség koloncától. Éljenek a
liberális istentagadók! Mehetünk vissza a fára…
Felejtsük el, hogy templom és iskola mindig
összetartozott. Hogy az iskola a templomnak köszönheti létét, hogy első tudósaink, tanáraink, iskolaalapítóink is papok, egyháziak voltak. Az egyház
tartotta meg s fenn a hitet és nemzettudatot, mindenféle körülmények között. Persze ez sem igaz –
mondják a felvilágosultak –, mert az úgy volt, hogy
a gazdag papok elzárták a tudás csapját az egyszerű
hívőtől. A tudás hatalom, s szerintük a papok csak
azért tartották maguknál az ismeretek monopóliumát, hogy minél tovább sötétségben tarthassák a
bunkó tömeget…
Manapság ennek vége. Kinyílt a szemünk, demokratikusan megválasztunk istent, egyházat,
olyat, ami szájunk íze szerint való. A plázában, a
bankban kártyával fizetünk is értük…
Keresztény magyar azonban nemcsak a tízparancsot tartja magára kötelezőnek, hanem a szeretet parancsát, és Jézus Krisztusba, s az ő egyházába
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vetett hitét is. Ez pedig azt jelenti, hogy ha gyermekünket megkereszteltetjük, akkor mindent megteszünk azért, hogy a gyermek keresztény módon – erkölcsben, hitben, hazaszeretetben – az evangélium
szellemében nőjön fel. A vallásos nevelést a szülők
már kereszteléskor megígérik. Bérmáláskor, konfirmáció idején pedig maga a fiatal dönt személyesen
az elkötelezett krisztusi életforma mellett. Akkor
most kinek, minek is drukkolunk? Ki fölött törünk
pálcát? Nem jobb lenne inkább azon töprengeni,
min kell változtatnunk ahhoz, hogy az őszi tanévkezdéskor gyermekeink ill. szüleik szabad meggyőződésből, az egyébként is vonzó, életükhöz, fejlődésükhöz nélkülözhetetlen vallásoktatást válasszák,
akár az informatika vagy sportkörök helyett is?…
Az alkotmánybírósági döntés az eddigi rendszer alkotmányellenességéről szól, ugyanis az alkotmánybíróság szerint nem azt kell kérvényezni, hogy
a diák ne vegyen részt, hanem azt, hogy vegyen részt
a vallásórán.
Az illetékeseknek mindenképp végig kell gondolniuk az immár évtizedek óta lelkiismeretes munkát végző hitoktatók megélhetését, átszervezését,
óráik újraosztását. Nem kellene utcára kerülniük
azoknak, akik a 90-es évek nagy hajrájában életüket tették rá, hogy pedagógusként hiteles emberi
példájukkal is megszerettessék a gyermekekkel a
keresztény életet. Nem kellene úgy érezniük, hogy
életükből jó pár évet elvesztegettek, oda a sok vizsga, albérletköltség, utazás és továbbképzés áldozata,
és most hirtelen betanított munkásként nézzenek
maguk elé… Gondolom lesz annyi felelősség a törvényalkotókban, hogy az alkotmánybírósági döntés
velejáróit időben és bölcsen megvitassák.
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A magunk részéről pedig jó lenne olyan hittel,
reménnyel nézni a mostani fejleményeket, hogy
esélyt lássunk bennük. A tét nagy. Mérföldkőhöz
érkeztünk. Most válik el, lesz-e, van-e bátor, hitét
megélő és megvalló felnőtt, lelkiismereti jogaiért
küzdeni tudó szülő, akik képesek összezárni az
evangélium terjesztésének érdekében, és kiállni
gyermekeik iskolai vallásoktatásáért? Lesz-e, van-e
elég olyan elkötelezett hitoktatónk, aki eddig is úgy
tanította-nevelte, irányítgatta Krisztus útján a rájuk
bízottakat (paidagogos = úton vezető), hogy azok szívest-örömest a hittanórát válasszák?
A vallás nem magánügy. Inkább személyes közügy. Életünk vezérfonala, legfontosabb iránytűje.
Felfelé mutat. Arra, akit templomban és iskolában is
megVALLunk.
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8. Jöjj el Uram!
Várakozni jó. Izgalmas. Feszültséggel teli. Szemed lélegzetvisszafojtva a puska távcsövének fénynyílásán, ujjaid remegve tapadnak a fegyver ravaszára, hogy elsüthesd, ha előbukkan a vad.
Vendéged érkezik. Rég nem láttad. Külföldön
volt évekig. Már szólt. Bejelentette. Nyugtalanul
jársz fel s alá, egyre gyakrabban pillantasz órádra
kényszeredetten, heves szívdobogással kémleled az
utat, hol jönnie kell. Kíváncsian nézel ki az ablakon,
minden nesz, csengő hang az ő érkezését sietteti.
Szavakat ismételsz magadban, s lélekben már rég
átölelted. Boldog vagy. Rendbe szeded magad, igazítasz még egyet nyakkendődön, tükröd segít, hogy
sminked-frizurád rendben legyen. Már kopogtat,
hallod a lépteit. Üzenetrögzítőd jelez: itt vagyok…
Gyermeket vársz. Szívet melengető az örömhír.
Micsoda jóleső érzés. Már csak ezért megérte élni.
Virágot veszel. Ólomsúllyal nehezülnek rád a percek
a kórház folyosóján. Hallod, ahogyan felsír. Aztán
nyílik az ajtó. Az asszisztens kiszól: tessék bejönni…
Nyertél. Állást, díjat, egzotikus kirándulást, pályázatot. Jelezték is emailen. Érte jöttél, hogy átvedd.
Vannak mások is, sokan. Állsz a sorban, s már-már
siettetnéd az időt: ne csigázzatok tovább. Aztán a
hangszóró hangja töri meg a feszült csendet: szólítanak. Hallod a neved és bemész. Taps, elismerés,
virág. Igen, ez neked szól. Szinte kiszökik a szíved a
helyéről. Ez kész csoda. Bizony, ezt is megérted.
Várakozni nem jó. Idegőrlő. Legszívesebben
kihagynád, vagy legalábbis lerövidítenéd az utat a
megvalósulásig. A pillanat érdekelne, de az odáig vezető út nem.
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Élet s halál közt, akit szeretsz. Nem sejtetnek jót
a tünetek. Az orvosok is tanácstalanok. A vizsgálat
eredménye késik. Torkodban „galuska”. Tördeled
ujjaidat és verejtékezel. Arcod összerándul a kíntól.
Keserű perceid óráknak tűnnek. Aztán megjön a diagnózis. Együtt kell élned a kereszttel.
Igazságtalanság ért. Perre mentél, s már-már
nyertél. De az ügy elakadt. Fellebbeztél. Bonyolult a
kérdés. A törvényes igazságosztás útvesztői felmorzsolják maradék türelmedet. Már nem is nagyon
gondolsz rá. Legszívesebben elfelejtenéd, vagy bele
se fogtál volna. Kilátástalan minden. Vesztesnek
érzed magad. Átvertek, kihasználtak. Elfogytak körülötted a fények és óriásira dagadtak az árnyak.
Imádra nem érkezett válasz. Hallgat az Ég.
És akkor onnan jön segítség, ahonnan nem is
vártad volna. Az adventben csak derengő, de aztán
egyre nyilvánvalóbban Felkelő Nap-Krisztus fénye
bearanyozza életedet.
Minden Advent emlékezéssel telítődött készülődés. Várakozás arra, ami már beteljesült, csak nem
vettük észre. Noha sokszor kimerülünk a várakozásban, noha minduntalan sürgetnők, noszogatnók
az Urat, jöjjön már, ne feszítse tovább a húrt, mégis
közben tanulunk. Alakulunk. Megértjük, hogy nem
érett, felnőtthöz illő a toporzékoló követelőzés. Ehelyett csendbe merülve lassítsuk le a külső pörgést.
Az évszakok váltakozó ritmusa is segít az elcsendesedésben. Figyeljünk befelé. Figyeljünk egymásra.
Szavaink teljenek meg igazi, hiteles tartalommal.
Párosítsuk őket a gondoskodó szeretet tiszta gesztusaival. Tartsuk nyitva szívünket. Élesítsük lelki antennáinkat, hogy az isteni jelzésekre – amelyek egy
meglátogatott betegtől, vagy a hozzánk közel álló, de
elhanyagolt testvérünktől jönnek –, azonnal „vevők”
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lehessünk. A tevékeny készülődés sok örömet tartogat, melyek, mint a mikulási ajándék, el vannak rejtve, ezért keresni kell őket…
Vegyük észre, hogy, amire úgy áhítozunk, amit
még el-, meg- vagy bevárnánk, az épp most történik. Ahogyan a Kis Herceg rókájával kellene viselkednünk, ahhoz, hogy megszelídítsük: mindennap
üljünk hozzá egy kicsit közelebb. Pilinszky írja: „Aki
pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg,
ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek,
órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel
sem kevesebb annál, amire vár…”
Jöjj el, Uram, Jézus!
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9. Örömünknek oka
Végigpásztázva gyermekkorom örömeit, rájöttem: elsősorban akkor, annak örültem igazán, amikor ajándékot kaptam. Amikor valami régi álmom
vált valóra. Emlékszem, milyen érzés volt megvásárolni és összeszerelni az első biciklit. Mivel beteljesült a vágyam, kikívánkozott belőlem az öröm, hogy
télvíz idején, araszos hóban, több mint két kilométert karikázva felszegből le a központig, mindenkinek eldicsekedhessek. Kisebb-nagyobb örömös pillanataimnak se szeri se száma nem akadt a kapun
belül sem. Amikor édesapám legelőször felültetett
maga mellé a bakra, s kezembe adta a gyeplőt, hogy
magam hajtsam a lovakat, vagy amikor az általam
kiválasztott és megfaragott ostornyélre szerelte fel
az ostort, csak úgy dagadt a mellem az örömtől s a
büszkeségtől…
Ugyanígy örültem akkor is, amikor úgy vihettem be a házba egy vödör vizet a kútról, hogy az
nem loccsant ki. Jóleső, meleg érzés fogott el, amikor úgy szavalhattam el egy verset, hogy abba nem
sültem bele. Öröm volt megtapasztalni szüleim és
testvérbátyáim szeretetét, a mikulási vagy karácsonyi meglepetés-ajándékokat. Kicsattanó örömmel
szaladtam haza, hogy elújságoljam a jó feleletért
kapott tízest, szíves örömest segítettünk begyújtani az iskola takarítónőjének az adventi hajnali misék után, és hordtuk a ládákba a fát, a kokszot, mert
még a többiek előtt bent lehettünk az osztályban.
Boldog voltam, ha a tanítóbácsi megdicsért, sőt nem
esett nehezemre az iskolai kórusban sem szerepelni, mert előszeretettel és szívesen énekeltem. Már
otthon, a családban megtanultuk: örüljünk mindannak, ami szép, örüljünk a másik sikerének, amit
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nehéz munkával, izzadsággal „állítottunk meg” – az
egyszerű, de finom ételeknek, az együttjátszás izgalmának, a kevés, de annál értékesebb tárgyainknak –,
ugyanakkor annak is, amikor másoknak is örömet
szerzünk, amikor megoszthajuk egymással mindazt, amink van.
Ahogy az ember kinő a gyermekkorból, néha
keserves tapasztalatok birtokában ébred rá arra is,
hogy öröme nem mindig teljes. Nem mindig tiszta.
Örömeinket gyakran beárnyékolja az önzés, a hátsó
szándék, az elégedetlenség, az irigység – magyarán
a bűn.
Testvérekül mi is sokszor összekocódtunk az
ajándékok miatt. A másiké inkább érdekelt, és méregettük: az övé jobb, neki több jutott?… Hogyan tudsz
tiszta szívvel örülni valaminek, amikor úgy tettél
szert rá, hogy közben végig azt érezted: ez nem helyénvaló?! A szomszéd fájáról lelopott gyümölcs is
lehet finom, jólesik a titkos öröm, egyébként is csak
amolyan gyerekes csínytevés –, de íze szádban megkeseredik…
Hívő-hitetlen, buzgó és közömbös egyaránt érzi,
keresi, vágyja Karácsony örömét. Várja és szeretné,
ha szerettei örülnének ajándékának, ő is megörülne,
ha legalább most figyelnének rá. Vannak, akik az
örömöt a boldogsággal azonosítják, mások a zsigeri
élvezettel, megint mások azzal a lelket megnyugtató érzéssel, amikor ajándékozásuk, örömszerzésük
révén mosolyt csalhatnak valaki arcára. A különféle
jótékonysági akciók, kampányok, gyűjtések és villámcsődületek azzal a nem titkolt szándékkal indítják figyelemfelkeltő programjaikat, hogy örömet
varázsoljanak (örömöt) nélkülöző társaik életébe.
Ám örömünk ilyenkor sem felhőtlen. Nem mindenki tud örülni az ünnepen. Sem az ünnepnek.
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Felszakadnak a lelkifurdalás sebei. Túl idillikusnak
tűnik ez a betlehemi csendélet…
Van az örömben valami önző árnyék. Nekünk
jó, ünnep, másoknak szomorúság – jegyzi meg Borsos
Miklós. Mert lehet, hogy jót tettem valakinek, örömet szereztem neki, épp egy magasabb rendű indítékból, szeretetből, de ő hálátlan, nem értékeli.
Finnyás. Akárminek nem is tud örülni. Persze váltig
hajtogatja, hogy ez nem más, mint igényesség…
Születésnapi ajándékoknak sem egyformán örülünk. Esetleg kényszeredetten mosolyt erőltetünk,
majd félretesszük, vagy eldobjuk. Mert nem tetszik,
nem kell. Nem ezt vártuk. Csalódtunk. Sértett hiúságunk felülírta az igazi örömöt. Hogy a „virtuálisan”
lecsapódó, cinikus kommentekről, vagy társasági
viccekben fellelhető alpári nyelvezetű kárörömről
most ne is beszéljünk…
Márpedig a Karácsony mégiscsak az igazi öröm
forrása. Létünk, emberségünk szempontjából mindenképp. Ilyenkor bemehetünk lelkünk legbelső,
tiszta szobájába, ahol ragyogóan szép és ártatlan örömre bukkanunk. Lehet-e nagyobb okunk
az örömre, mint éppen most, amikor kiderül: Isten nemcsak elénkbe jött, üzent vagy csomagokat
küldözgetett az emberiségnek, hanem egyenesen
megemberült! „Ember léptékűvé” alázkodott, testi,
hús-vér valónkat tette magáévá. Hogy megszűnjön hiányérzetünk. Hogy legvégső, létbeli szükségleteinket véglegesen kielégítse. Minden csalódás,
megbántás, érzelmi vagy gazdasági krízis ellenére,
mégiscsak felülemelkedhetünk a gondokon. Tudunk-e ennek örülni? Hiszen ebből fakadnak kisebb
örömeink is. Emiatt kellene örülnünk annak, hogy
végre, hazaértünk, végre együtt a család, végre megbocsáthattam a másiknak, végre arra figyelhetek,
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ami igazán fontos. Szeretteimnek én kellek, s nem a
plázában vásárolt tömegcucc…
Karácsony ünnepe döbbent rá, hogy igazi, valódi
örömeink nem az érzékekhez, hanem az értékekhez
kötődnek. A lelki-szellemi vágyak, szükségletek betöltését, kielégítését nem pótolja sem a kolbász, sem
a szaloncukor. Még a csilingelő díszekkel teletűzdelt
fehérfenyő sem. Az ünnep a legmagasabb rendű
öröm lehetőségét nyújtja. Kapcsolatba hoz a széppel,
az igazzal, a jóval, a szenttel. De, hogy bejuthassunk
a szakrálisba, át kell haladnunk egyfajta „beléptető
rendszeren”. Át kell esni a megtisztuláson. Le kell
húznunk a cipőt, kinn kell hagynunk mindazt, ami
az öröm ellensége. Hagyni kell, hogy megérintsen
az angyalok éneke. Ez adja az érzést, hogy: jó élni,
érdemes küszködni családomért, megnyugtató és
felemelő megbocsátani, kibékülni… Így lesz zamata
a gyöngéd ölelésnek, az önfeledt nevetésnek, a megható csendnek, a lélek szárnyalásának, a vibráló életkedvnek.
Örömünknek oka van. Van okunk örülni.
Vasadi Péter írja: „Az igazi öröm sohasem átsöpör valamin, valakin…, hanem megszületik. Beleszületik abba, ami éppen van. Nem kényeskedik, sem
ami a helyet, sem ami az időt illeti. Az igazi öröm
azonnali és kockáztat… Nem futó, nem átmeneti,
nem vet lapos pillantást tartalékaira. Tetőtől talpig
öröm, s egészen odaadja magát… És emberalakja
van… Olyan mint te vagy én. Jászolban született,
nem emeletes kiságyban, reszketett a hidegtől, de a
jóságos állatok leheletükkel fölmelegítették… Végig
kitartott abban, hogy a mi örömünk teljes legyen.
Végig és azon túl. Ő maga az igazi öröm… Isten Fia,
a betlehemi Ige…”
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10. Giccs, ami nincs
Vagyis csak látszat. Értéktelen bóvli, gagyi tömegáru. A semmivel felfújt lufi. Sóder. Cucc. De ha
birtoklom, ha már nekem is van, menő vagyok. Legyen az korondi bészbollütő, plüssmaci vagy kerti
törpe, bőr szerkó az orosz piacról, a legújabb márkás autó vagy kopott farmer, táblagép vagy érintőképernyős ketyere. Az adja a rangomat, attól vagyok
értékes. Nem a bölcsességem, a tudásom, a hiteles
emberségem, erkölcsöm, hitem tesz szerethetővé,
hanem az, amim van. És még dicsekszem is vele.
Szinte kényszeredetten mondom a barátomnak/barátnőmnek: hol jártam, mit láttam, mennyit költöttem, hogy a legújabb kiránduláson Rómában milyen
sört ittam, és mennyi volt a fagyi ára.
Azért jó városon lakni, mert könnyebben pénzhez juthatsz, haladsz a korral, nem maradsz le a
legújabb divatról, a friss pletykákról, hetente frissítheted vásárlási tapasztalataidat, tudod hol, mi történik, mit lehet kapni olcsóbban, és hol adnak két lejért
három fogkrémet. Trendi vagy. De azért nem szöksz
neki annak, ami drága, mert túl sok pénzt csak nem
adsz ki erre a giccsre. Megvárod, amíg akciós lesz…
Giccs és sznobizmus kéz a kézben járnak.
Előszeretettel keresik egymás társaságát. Posztmodern korunk is kitermelte a saját giccses attitűdjét.
A félművelt, felszínesen élő ember napirenden van
az olcsó könyvekkel, a reklámokkal, színházbérlete
van, és minden héten ott vacsorázik valamelyik elegáns vendéglőben. Hadd lássák, hogy ő megengedheti magának. Újgazdagként, vagy finnyás úrhatnámként gyermekeit a legújabb cuccokban járatja,
lízinges dzsippel hordozza a közeli iskolába, hadd
szokják a gyaloglást… Hisz nem akar lemaradni a
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dobogóról. Tartja a szintet. Hogyne lenne neki is
3D-s tévéje, ha már a szomszédnak is van? Sőt, többnek akar látszani, mint ami. Azt sem röstelli, hogy
a köztársasági elnök előtt is főnemesi leszármazottnak adja ki magát, holott az a grófi cím, mellyel
hencegett, nem is létezett…
Talmi giccsszerető, városiasodó, „elurasodott”
emberünk mindent a kényelem felől közelít meg. A
polgárság számára annyira távol esik a városias nívótól, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem is akar olyan
polgár lenni, aki képes a dolgok mélyére nézni. Netán többletfelelősséget is vállalni. Az már túl nagy
erőfeszítés. Inkább azok társaságát keresi, akik rácsodálkoznak új frizurájára, arany ékszereire, sőt
verseng velük. Inkább marad a felszínen. Annál,
ami megehető, és ami megvehető. Ami látszik. Amit
pénzben mérnek. Az olcsóbb, könnyebben hozzá lehet jutni. Csak a plázáig kell elsétálni. Terepjáróval.
És nem vágja ki a fenyőt karácsonyra az erdejéből,
nem veszi meg a piacról. Inkább utazik kétszáz kilométert, hogy műfenyőt vegyen a bevásárlóközpontból. Hisz annak nem hull a csereklyéje.
Az új keletű, felvágós úriember, aki hirtelen kapaszkodott fel a társadalmi ranglétrán, folyton legújabb cuccaival hivalkodik, s már lenézi falusi szüleit, mert ők le- ill. elmaradottak. Idegesítik őt, amikor
ezt sem ismerik, azt sem. Olyan ciki velük egy társaságban megjelenni, vagy hozzuk lealázkodni.
Igaz, védekezhetnénk azzal, hogy hát, manapság minden árucikk lett. A műalkotások is csak egy
példányban készülnek, s néha még azok eredetisége
is vitatott. Tömegtermelés áldozatai, tömegfogyasztók lettünk. Akkor meg nem lehetetlen elvárni, hogy
egyedi értéket, testre-személyiségre szabott, minőségi javakat birtokoljunk? Hogy legyünk igényesek
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abban: mit eszünk, mit veszünk fel, mit olvasunk
stb. ? Még ránk sütik a ’finnyás’-bélyeget… Az is nagy
kérdés, mi az, hogy érték, amikor ízlések és pofonok
változnak? Ki szabja meg a mércét? Mi az ami nekem
tetszik vagy nem? Mitől értékes, vagy giccs valami?
Legutóbb egy online interjúban olvastam egy
megmondóembertől, (aki mellesleg épp kerti-törpe
kiállítást szervezett, és még jól is él belőle…): „Nagy
kérdés, hogy a giccs benne rejlik a dolgokban vagy
mindenkinek a saját szemléletmódjában kell keresnie? Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy ami
giccses, az ócska és ízléstelen, csakhogy az ízlés nem
egyetemes és nem objektív.
Ha őszinték akarunk lenni, mindenkinek megvan a maga giccse. A világháló hemzseg az olyan képektől, videóktól, üzenetektől, melyeket ugyanolyan
meghitten és fenntartások nélkül üdvözlünk, mint
azok, akik a törpékért lelkesednek. Amikor rákattintasz az ismerősöd hivatkozására, mert valamelyik helyes ember feltöltött egy videót a saját farkát kergető
kutyájáról, szélesen vigyorogsz, és eszedbe nem jut a
giccs. Miközben ez az ízléstelenség netovábbja. ”…
És most következik az a mondata, amivel aztán
végképp eldobta a sulykot (kiemelés tőlem):
„A Volt Fesztiválon egyszer elemeztük a Most
múlik pontosan című Quimby-dalt. Olyan képek vannak benne például, hogy a felettünk elsuhanó madár
tátongó szívében szögesdrót van, a konyhakésben
pedig táltos szív remeg. Egyszer csak rájöttem, honnét olyan ismerősek ezek a képek.
Minden rendes falusi ház tisztaszobájában legalább két olajnyomat lógott a falon, Jézus és Szűz Mária. Ezeken a képeken a hagyományos jelképrendszer szerint a madár a Szentlélek szimbóluma, míg
a szögesdrót és a konyhakés azért utal egyértelműen
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a keresztény hitvilágra, mert Jézus szívét általában
töviskoszorúval ábrázolják, Mária szívét pedig tőr
döfi át. Úgyhogy igen, a falusi tisztaszoba giccse akár
inspiráló is lehet. ” (Origo, 2014. október 5. )
Hát azért álljon meg a verekedés, kedves okos
uram! A falusi tisztaszobák szentképein az utolsó
vacsora, vagy Mária és Jézus szíve képe lehet önnek
giccs, de a hívő ember számára szentelmény! Tisztelendő, nagy becsben tartott érték. Isten és a szentek
jelenlétére emlékeztetik, kegyelmet közvetítenek.
Áhítatot kölcsönöznek. Buzgóságra serkentnek. Arról meg már nem is ejtek szót, hogy ön a galambot
csak úgy ‘lemadarazza’, és a szögesdrótból a töviskoszorúra asszociál. Hogy aztán hogy jön ide a konyhakés, maradjon az ön titka.
Hitre még el lehet jutni, de a nagyképű butaság
nehezebben gyógyítható betegség. Az újkeletű divatáramlatokat, művészeti ízléseket majmolva még
nem biztos, hogy kellő értékítélete, rálátása lesz valakinek az igazi, valódi, s főként örök értékre. Oda
egyszer alázat, a szív és az értelem alázata szükségeltetik. Az egyszerű falusi nénik-bácsik olykor bizony
sokkal tisztább, kifinomultabb hittel, világlátással,
értékszemlélettel rendelkeznek, mint a beképzelt,
maguk fölött senki-semmi mást nem (el)ismerő urbánus társaik…
Nem beszélve a tanulásról, az értékek kereséséről. A megkülönböztetni tudásról. Az elválasztás
képességéről. Mert a jó és a rossz, a szép és a rút, az
értékes és értéktelen más-más kalapba tartoznak.
Nemcsak egyéni belátás szerint, hanem abszolút
értelemben. Igenis létezik fent és lent, világosság és
sötétség, fehér és fekete. S ezeket hiába maszatolják,
kotyvasztják egybe egyesek. Léteznek egyszerű módszerek, ami alapján ezek könnyen szétválaszthatók.
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A lelki-szellemi civilizáció magas fokára pedig
fel kell nőni. Belemerítkezni a transzcendensbe, akit
Jézus Krisztusban ismertünk meg. Megismerni az
Isteni Igazságot, amely egyszerre: szent, jó és szép
is. Akkor már biztos, nem lesz belőle ízlésficam.
Sokkal inkább (kerti)törpéből óriás.
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11. Képek
Mint filmkockák képei peregnek a kép-család
tagjai lelki szemeim előtt: gyermekkorom emlékképei, arckép, fénykép, szentkép, önkép, álomkép,
fantáziakép, jelkép, szókép, költői kép, tükörkép… és
még sorolhatnám.
Az ember „képes”-lény. Képet alkot mindenről,
ami körülveszi. A valóságot képekben érzékeli. A
képpel köntöst ad az életnek. Belső tudását így teszi
érzékelhetővé. Képek nélkül „képtelen” felismerni a
külső és belső történéseket. Nem a képet észleljük,
mondja Mustó Péter SJ, „hanem annak hatását, a
bennünk kiváltott gondolatokat, érzéseket. Sokszor
évtizedek múltán döbbenünk rá arra, hogy egyes
helyzetekben a bennünk egyszer valamikor megszületett kép határozta meg alapvető félelmeinket vagy
éppen bátorságunkat, bizonytalanságainkat, önbizalmunkat, ideáljainkat, döntéseinket. ”
Így vagyunk az istenképekkel is. Karl Frielingsdorf jezsuita pszichoterapeuta 2001-ben megjelent nagysikerű, sokak által idézett tanulmányában
(Démonikus, megbetegítő istenképek – in. Embertárs
2007/4, Mérleg 2006/3-4), pontosan arról beszél, hogy
a torz, egyoldalú, hamis istenképek milyen kártékonyak lehetnek a személyiség kialakulásában. A
lélekgyógyász szakember ezért a büntető-isten, az
(el)ítélő-isten, a könyvelő-isten, a teljesítmény-isten nyomasztó és elidegenítő képeihez haladéktalanul társítja az alkotó-, a jó pásztor, a megbocsátó és
nagylelkű, valamint az értünk szenvedést is vállaló,
irgalmas Isten képét. Frielingsdorf azt is kiemeli,
hogy a keresztény istenképet alapvetően a személyesség, az egyetemesség, és a teljesen más-ság titka,
a soha meg nem fejthetőség misztériuma jellemzi.
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Én szeretem a lélekbúvárokat és sokat is tanulok tőlük, de az több mint bosszantó, amikor minduntalan a gyermekkor ilyen vagy olyan sérüléseire
alapozzák a felnőtt ember „lelki”, pszichés tüneteg�gyüttesét, elhárítva az egyén felelősségét az önnevelésben, mintegy tudomásul véve, hogy: ez van s ezt
kell szeretni. Tisztelet a kivételnek.
Tapintattal, de bölcsen és éleslátással egy másik
jezsuita, Jálics Ferenc azt mondja, hogy korunk igazi diagnózisához feltétlenül hozzátartozik egy nem
is annyira újszerű, de téves istenkép: az immanens
isten képzete. Az emberszabású, evilági isten képe.
Az immár csaknem negyven éve szemlélődő lelkigyakorlatokat vezető Jálics atya szerint ez azért
nagyon veszélyes, mert teljesen félreértjük Jézus
Krisztus tanítását és kinyilatkoztatását. Ugyanis
ilyenkor lehúzzuk a magunk szintjére a teremtő és
megváltó Istent. Meg akarjuk őt szelídíteni. Mint
mondja: „úgy bánunk vele, mint egy demokratikus
úton megválasztott elnökkel, … aki számon kérhető,
… aki a teremtés egy része. ”
Aki leváltható, aki változzék kényünk-kedvünk
szerint, akit leszavazunk, ha nem jól viselkedett, akivel úgy folytatunk párbeszédet az imában, hogy közben egyezkedünk: engedünk mi is, engedjen ő is…
Ezt az istent az érdekeink határozzák meg. Hangulatunktól, szükségeinktől, ingereinktől tesszük függővé, hogy hogy bánunk vele. Ez az isten azért kell,
hogy itt a halállal behatárolt földi életben mankónk
s támaszunk legyen, akibe, ha kell megvethetjük hátunkat. De amikor keresztről, halálról, szenvedésről,
örök életről beszél Jézus Krisztus, akkor elvetjük.
Kell nekünk akkor, amikor celeb, amikor vadvirágos
réten vezet, de ha a meredek utat mutatja, az a kép
már taszít. Sőt szembeszállunk vele, szemére vetjük,
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hogy ő nem halad a korral. „Ha Isten szeret, technikánkkal, társadalmi normáinkkal együtt ő miért
nem ’fejlődik’? – kérdezzük. Miért engedi meg az
ebolát vagy a kéknyelvűséget, a madárinfluenzát és
kergemarhakórt, a mindennapi sztreptokókuszokat, a cifrábbnál cifrább vírusokat, a hosszú idejű
sejtpusztulásos öregségi halált, a csaknem négyezer
genetikai betegséget…, miért nem törődik az emberiséggel? Miért nem avatkozik bele a folyamatokba?
Ő korántsem az az isten, akinek elképzeltük…” Észre
sem vesszük, hogy beskatulyáztuk őt egy életidegen,
maradi, konzervatív képbe… Miközben a legszebb
érzéseink-élményeink közepette, vagy éppen bánatunkban önkéntelenül is elszóljuk magunkat: „Jaj
Istenem!”
Néha az az érzésem, korunk embere valójában
ezért nem kér az egyházból sem, mert bosszantja őt,
hogy az általa elképzelt isten nem azonos a Biblia Istenével, Jézus Krisztus Istenével. Olyanok vagyunk
mint Péter apostol, aki azt mondja Jézusnak: „Isten
ments uram, ez nem történhet meg veled!”…, vagy
mint Nikodémus, aki, nem érti, hogyan lehet felnőttként újjászületni…
Pedig alapvetően erről van szó. A fennebb vázolt „képváltozások” is akkor érhetők el, ha képesek
vagyunk leleplezni magunkban az eltorzult, elkorcsosodott istenképeket. És utána rögtön kijavítjuk.
Leszállva az egó piedesztáljáról, Jézus tükörképébe
tekintve, felülvizsgáljuk és módosítjuk a helytelen
hozzáállást. Ez gyógyíthatja emberképünket, sőt jövőképünket is.
Ahogyan lakva ismerjük meg egymást egy házastársi kapcsolatban, a családi életben, és folyamatosan korrigáljuk a másikról kialakított képet,
ahogyan megelőlegezve a jót, bizalmat szavazva
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a másiknak, előre nem látott jó tulajdonságaiban,
szépségében lassan tündökölni kezd, és leomlanak
előítéleteink falai. Ahogyan érzékenyekké válunk a
kegyelem meglepetéseire, és örömmel tölt el, hogy
megajándékozottak vagyunk –, ugyanígy a minket
minden nap meglepő, segítő, jóságával cirógató Isten közelsége is élő, mozgó, állandó titokzatos jelenvalóságban is vibráló képpé változik bennünk.
Meg kell engednünk, hogy Isten maga változtassa, elevenítse meg a bennünk Róla kialakult képeket.
Például az imádságban. Másképp látja a hegyet az,
aki a hegy aljában téblábol, s másként az, aki úton
van fölfelé a hegyre. A vizet is csak akkor ismerjük
meg igazán, ha iszunk belőle és úszunk benne.
Istent nem lehet lefényképezve rögzíteni s a
fészbukon megosztani, hogy képünk legyen róla. Ő
csak annak nyilatkozik meg, annak tárulkozik fel,
aki elengedi a benne felgyülemlett különböző képeket, és engedi, hagyja, hogy szemérmesen magához
vonzza, hogy elmerüljön az Ő titkában. Cirill barát,
a sivatagi remete ezt így fogalmazta meg: Isten olyan,
mint a pillangó. Minél inkább szeretnétek megfogni, annál jobban szökik tőletek. De ha hűségesen szolgáljátok és
türelemmel vártok rá, egyszerűen az orrotokra telepszik…
Ha tehát igazán képmásai akarunk lenni, Őt kell
visszatükröznünk.
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12. A jólét délibábja?
Kétezerhárom őszén, két héttel a missziós vasárnap előtt, ötven év körüli ébenfekete benini (nyugat-afrikai) püspök látogatta meg a bajor egyházmegyéket. Egyik vasárnap este meghívást kapott az
eichstatti szemináriumi templomba, hogy prédikáljon. Nagy volt a várakozás. A püspök méltóságteljesen vonult be két szemináriumi elöljáróval, német
ajkú papokkal és egy koreai diakónussal. Lassan,
érthetően olvasta a miseszöveget.
A koreai az evangélium felolvasása előtt szépen
hajlongott, mint „otthon”, majd következett a papír nélkül, nyugodtan, szinte „mosolygó hangon”
elmondott prédikáció, mely röviden így foglalható
össze:
„Kedves német testvérek! Az imént is láthattátok, milyen színes az egyház: Isten ilyen színesen
szereti az egyházat. Testvérek vagyunk, az egyik
öröme a másiknak is öröm, az egyik gondja a másiknak is az. Nálunk Beninben sok boldog keresztény
él, sokan 8-10 kilométert is gyalogolnak vasárnap a
templomig, és közben énekelnek. Négyszáz papnövendékünk készül a szemináriumokban (másfélmillió katolikusból) hivatására. Tőletek azt halljuk, hogy
itt egyre inkább kiürülnek a templomok. Nálunk
Afrikában még csak százötven éve jelent meg a kereszténység, és mi azon fáradozunk, hogy gyökeret
is verjen. Köszönjük, hogy megkaptuk tőletek Jézus
tanítását, és egyre többen hisznek az evangéliumban, a természeti jelenségek és szellemek istenítése
helyett. Ti vagytok a mi példaképeink. A gondunk
csak az, hogy nem tudjuk, mit válaszoljunk embertársainknak, akik azt mondják: Ti is csak addig
vagytok keresztények, amíg szegények vagytok.
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Ha majd jobban éltek, ti is el fogjátok hagyni a vallásotokat, ugyanúgy, mint a fehérek. (Döbbent
csend lett a templomban…) De én hiszek a közös
szép jövőben – folytatta – mert ti itt vagytok. Ámen. ”
(Igen folyóirat, 2003, november)
Az embernek végigborsódzik a háta a történet
olvasása alatt. Mintha nem akarnánk tanulni mások
hibáiból. Úgy látszik a sajátunkból sem. Káromkodunk, lopunk, csalunk. Ügyeskedünk és ’bizniszkereszténységet’ szeretnénk, mert azt hisszük, az is
csak úgy működik, mint egy „jól menő” vállalkozás.
Közben szemlátomást kártyavárként omlik össze
gyermekkorunk hite, hagyományai, és jottányit sem
teszünk azért, hogy lelki életünket ne csak karbantartsuk, hanem fejlesszük. Nincs még beágyazódva
reflexeinkbe, zsigereinkbe Jézus lelkülete.
Villámként cikáznak végig lelki szemeim előtt
a közelmúlt nem éppen szívderítő képei-hírei az
Iszlám Állam terroristáinak gyilkosságairól, a szíriai és líbiai menekültek kálváriájáról, az európai
muzulmánok térhódításról, a szekták virágzásáról,
fiaink-lányaink kivándorlásáról, a vegyes házasságok felhígított, identitászavaroktól fuldokló nagy
szabadságáról, a pénzzel megvehető egyházi szolgáltatásokról. Hány kolléga panaszolja, hogy nagy
mellényű újgazdag egyháztanácsosa fél zsebből
kifizetné a plébániát, csak hogy akkor kereszteljen
neki a pap, amikor kedve szottyan, mert ő akármikor nem ér rá. Mert ő ezt megengedheti magának…
Miközben Európa kereszténysége kifáradt – a
németeknek meg lassan csak a sörfesztivál és a melegfelvonulás lesz az egyetlen nemzeti ünnepük –, a
dél-amerikai és az afrikai egyház virágzik. Miközben Európa a hamis tolerancia és szabadelvűség jegyében szégyenli, letagadja, felszámolja keresztény
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gyökereit, aközben az ausztrál miniszterelnök ki
meri jelenteni:
„Az ausztrálok többsége hisz Istenben. Ez nem egy
szélsőjobb vagy baloldali kijelentés, hanem egy tény,
mert keresztény férfiak és nők alapították ezt a nemzetet,
keresztény alapokra, melyek dokumentálva vannak. Ezt
nyugodtan mutathatjuk iskoláinkban, a termek falán. Ha
Isten képe zavar titeket, gondolhattok arra, hogy a világ
más részén kéne otthont keresni, mert Isten a mi kultúránknak a része.
Hiteteket tiszteljük minden kérdés nélkül. Az egyetlen
dolog, amit mi kérünk tőletek, az a mi hitünk elismerése, és
egy békés, harmonikus együttélés.
Ez az ország a mi hazánk, a mi területünk, és ez a mi
életmódunk, melynek élvezetét nektek is felajánljuk. De
ha ti mindig csak panaszkodtok, zászlónkat megtépitek,
eskünket, keresztény hitünket megalázzátok, akkor azt tanácsolom, használjátok fel az egyik ausztrál jogot:
AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁNAK JOGÁT.”
Szent István behozatta a külföldi szerzeteseket,
a nyugati kultúrát, hogy simábban felzárkózzon
harcos népe a keresztény civilizációhoz. Vannak,
akik ezt gazdagságnak, vannak, akik felhígulásnak
tartják. Utóbbiak szerint az idegen kultúra lerombolta a magyar sajátosságokat, megbénította a magyar virtust. Holott épp az ellenkezője az igaz: az
ezredfordulón csak így válhatott példátlan módon
ebben a térségben valóban független, nyugati típusú keresztény királlyá Szent István. Ezáltal a keresztény értékrend mellett a stílusjegyek, az ízlés
szempontjai is gazdagították a magyarok kultúráját:
építészetben, zenében, udvari etikettben, társadalmi berendezkedésben. Igazi európai integráció történt. Egyszerre lett Magyarország a Keletrómai és a
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Nyugatrómai császárság megbecsült szövetségese.
Nem a vetélkedés volt a megoldás, hanem a beilleszkedés. Mint ahogyan a magyarok tüzes, bátor, büszke, önérzetes, találékony lelkivilága, karaktere, gazdag hagyományai és hitvilága is termékenyen hatott
a kereszténység sajátosan magyar színéhez.
Az újkor hajnalán, az újvilág felfedezésekor, a
missziók idején az egyház egy külön fogalmat honosított meg a hithirdetés közben: inkulturáció.
Beágyazni, beültetni, beépíteni a keresztény hitet az
adott nép kultúrájába. Nem egy kaptafára húzva homogén masszává alakítani a világot a Bibliával, nem
erőszakkal átnevelni és rákényszeríteni az új hitre,
hanem megtartva minden nép ősi hagyományait,
párbeszédet indítva azzal, az ő nyelvén és szellemi
eszközrendszerét igénybe véve hirdetni az örömhírt. A keresztény hit bármely kultúrában testet ölthet, ha azt átjárja, meglelkesíti. A magyar kultúra is
mindig befogadó volt: minél több külső hatás érte,
annál gazdagabb lett. Akárcsak édes anyanyelvünk:
azért olyan egyedülálló és csodálatos, mert könnyen
befogadja az idegen szavakat, de a saját törvényei
szerint érzékenyen csiszolgatja és formálja őket.
Ahogyan magyar missziósaink is elvitték hazánk
kultúráját más földrészekre, idegen népek műveltségét, lelki-szellemi fejlődését gyarapítva.
A kérdés nem is ez, hanem, hogy hol kell vonalat
húzni a hit lényege és a kulturális járulékok között?
Hol a tűréshatár, meddig mehetünk el az engedékenységben, pragmatikus indíttatásból vagy hamisan szóló nyitottság jelszavával? Mikor kell megállj-t
parancsolnunk a nagy megengedésnek? Mikortól
veszélyeztetjük nemzeti és hitbeli identitásunkat a
jól csengő szabadságra vagy befogadásra, a másikban megjelenő új iránti nyitottságra hivatkozva…?
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Engedjük-e, hagyjuk-e, hogy beszippantson ez a kulturális kavarodás, ez a vallási szinkretizmus, amely
lassan népünk lelki értékeit is elnyeli?
A nagy szabadságban aztán lassanként mindent
feladunk, ami eddig meg- vagy összetartott, csak
azért, mert „fejlődnünk kell” a haladó világgal…?! A
nagy keveredésben és kölcsönhatásban aztán már az
igazi értékek, a kereszténység lényege is viszonylagossá válik, és erejét veszíti. S ez egyre gyakrabban
konfliktussal jár.
Voltaképpen azon vívódom: mikor mondjuk ki,
eddig s ne tovább?
Egyházi ünnepeink lassan tartalmukat veszítik,
sokféle alternatív programmal próbáljuk összecsalogatni híveinket, nem vagyunk képesek felvenni a
versenyt a reklámiparral és az üzletek hétvégi akcióival, a szüleink korabeli nevelési és erkölcsi elvei és
elvárásai már régen nem működnek – akkor tulajdonképp mit kínálunk?
Szomorú vége lenne a fenti eszmefuttatásnak,
ha csak keseregnénk, s a kérdések elbizonytalanítanának. A megoldást kell megkeresnünk. A benini
püspök is sugárzó arccal tett tanúságot meggyőződéséről. Nagyon jól látta a lényeget, mint, ahogyan
Ferenc pápánk is sokszor hangsúlyozza: vissza kellene térni az evangéliumi egyszerűséghez.
Talán nem is annyira az iszlám veszély, vagy
az ortodox kultúrkör szédít és kísért a lanyhulásra
minket sem, hanem inkább a jólét délibábja.
Délibábok ellen pedig nem árt egy kis valóságérzet és bátorság. A jó mag, ha jó földbe kerül, akkor jó
termést hoz.
A jó termés pedig Isten áldása.
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13. Közhelyek nélkül
Közhelyek szorításában élünk. Reggeltől estig elcsépelt szóvirágokkal, sablonokkal, klisékkel jelzünk
egymásnak: ’szép napunk van’, ’hát igen, ilyen az
élet’, ’hogy mik vannak’, ’ez van, s ezt kell szeretni’,
’megtörténik a legjobb háznál is’, ’a jó munkához idő
kell’, ’a pénz nem boldogít, de ha zsebben van nyugtat’, ’szegény ember vízzel főz’, ’csak egészség legyen
s a többi telik’, ’most hagylak, majd még beszélünk’…
Talán nem is az a gond, hogy nincs ezekben
igazság, inkább az, hogy túl könnyelműen, indokolatlanul használjuk. Emiatt kiürülnek, jelentésük
elkopik, súlytalanná lesznek szavaink, szókincsünk
ellaposodik, a közhelyek fölös használata minket is
komolytalanná tesz. Elveszítjük eredetiségünket.
Gondolkodásmódunk vérszegény sablonokba szorul, mondanivalónk üres panelekké silányul. Agyoncsapjuk az igazságot, bagatellizáljuk a valóságot,
védőburkot készítünk szavakból, hogy ne derüljön
fény tanácstalanságunkra, hogy hamarabb túlessünk a kellemetlen kérdéseken, nehogy mélyebbre
kelljen szállnunk magunkba, mert röstelljük nevén
nevezni az igazságot. Van ebben egy jó adag szellemi-lelki igénytelenség, tunyaság, egyfajta inercia,
ami lefele húz, hogy ’belesimuljunk a tájba’. Így takarjuk el a bűnt, a rosszindulatot, a közönyt. Pimasz,
elterelő művelet ez, ahogyan finom eleganciával,
diplomatikusan a másik értésére adjuk: nem érdekel, amit mondasz, nem érdekelsz, most untatsz,
levegőnek nézlek…
Bosszant a jelenléte, vagy csak egyszerűen terhünkre van. S így könnyebb lerázni…
Valójában ilyenkor nem vagyunk becsületesek önmagunkhoz, s így másokat is becsapunk,
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átverünk. Hisz az elhallgatott vagy kimondott fél
igazság is hazugság. Mert könnyebb általánosságokban semmit mondani, húzni az időt, és beszédtöltelékkel traktálni a másikat, mint valami igazat,
eredetit, frisset adni a tudtára. Ezért nincsenek lélektől-lélekig találkozások, sem hétköznapjainkban,
sem az ünnepeken. Megszoktuk a felszínességet, a
quasi-mintha, tengő-lengő élet lágy-könnyű sodrását. Nem hisszük el, hogy képesek lennénk a változásra, a változtatásra.
A semmitmondó frázisokkal létre sem jött az
igazi kommunikáció. Ahhoz felelősséget kellene vállalni szavainkért. Ahhoz szavainknak fednie kellene
gondolatainkat. Ahhoz gondolatainknak őszintének, tisztának, minden hátsó szándéktól mentesnek
kellene lenniük. Ahhoz figyelni kellene a másikra,
érdeklődően felé fordulni, kíváncsivá lenni, befogadni, ugyanakkor kilépni magunkból és adni.
Milyen fájdalmas ez az egy helyben topogás, miközben szép lassan átlötyögjük az életet. Ahelyett,
hogy elmaszatolnánk az igazságot, többet érnénk
vele, ha egyértelműen, tisztán, igényesen, őszinte
nyitottsággal fogalmaznánk meg érzéseinket, gondolatainkat, és persze, ha mindig a nagybetűs Igazságból indulnánk ki.
Hisz tulajdonképpen erről van szó: a szellemi
alapállás, a lét-tudat határozza meg helyünket, mozgásterünket, lelkiállapotunkat is. Innen kellene kiindulni. S akkor nincs semmi félrebeszélés, semmi
töltelék. Igenis:
„– Adjon Isten jó napot!
– Hogy vagy?
– Érdekel a sorsod. Izgat az életed.
– Fontos vagy nekem. ”
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Persze könnyebb elütni ilyenekkel, hogy ’Jaj
nincs időm’, Ó, hát az urak a parlamentben vannak’,
’Ó, hát itt úgy sem változik semmi’, ’Most nem érek
rá’, ’Neked könnyű’, ’A pap is ember’, ’A remény hal
meg utoljára’, ’Ne törődj, lesz valahogy’ stb…
Lehetne toposzokká merevedett, divat-szlo
genekké szürkült közhelyek nélkül is élni. Nem csak
kvázi-módra, mintha-módra. Hanem úgy igazából.
Az élet annál értékesebb, drágább, fontosabb,
minthogy csak felszínes jelszavakkal tömjük tele.
Valójában ezek nélkül van meg az igazi patinája,
csillogása.
Közhelyek nélkül összeszedettekké, érettebbekké válnánk. Súlya lenne szavainknak. Egy találkozásban pedig élmény lesz annak, aki szóba állt velünk.
Érzi, hogy figyeltünk rá. Kapott tőlünk valamit, ami
egész napját bearanyozta.
Az Úr szólt hozzá általunk.

64

14. Egyenes gerinccel
Gábor bácsi méhész volt. De amolyan ezermester is, hisz biciklit javított, csizmát talpalt, gumit
ragasztott. Felesége Jucika egyik nyári délutánon
ijedten szaladt be a műhelybe: – Gáborkám, megdöglöttek a méhek!
– Jaj te Jucikám, hányszor megmondtam, hogy
nem szabad ezt így mondani! Nem megdöglöttek,
elpusztultak, vagyis meghaltak…!
Ez a történet villant be gyermekkori emlékeimből, mikor pár napja egyik ismerősömmel szinte
késhegyig menő vitát folytattam arról, van-e az állatnak lelke, vagy nincs. Ő bízvást erősítette, hogy márpedig az állatok is meghalnak, de addig is szeretnek
és ragaszkodnak hozzánk, mert hát van lelkük… Sértő azt mondani, hogy megdöglött a tehenem, macskám, pincsim, csirkém, teknősöm, tengerimalacom,
hiszen ő is egy érző élőlény. Meghalt a kutyám s
megdöglött a komám, hát nem? …
Sokan emlékszünk még, hogy idestova tíz éve
gyermekek ezrei betegedtek bele abba, hogy „meghalt” a tamagocsi állatkájuk, ez a virtuális kütyü,
amellyel az igaz háziállatokat akarták helyettesíteni.
Mekkora üzlet volt egyeseknek…
Svédországban, s más nyugati államokban is
már kutyatemetők vannak, ahol az elhamvasztott
tetemeket fejfák, keresztek jelzik, fényképes táblák
díszítik, s a születés és névnap, valamint a temetés
évfordulóján a „hozzátartozók” gyertyát gyújtnak,
friss virágot tesznek sírjukra.
Amerikában a gazdik mellé temetik a kedvenc
állatokat, becses síremlék dukál nekik, hiszen feltámadnak, s akkor a mennyországnak is lesz egy
külön kutyamenhelye. Nem olyan rég Moszkvában
65

is megalakult az első kutyaeskető cég, amely kutyáknak rendez születésnapi ünnepségeket és esküvőt.
Az esküvőre előre be kell jelentkezni, a gazdiknak
közölniük kell a kutyák lábméretét, hogy elkészülhessenek az aranygyűrűk, illetve menyasszonyi ruhák bérelhetők, vagy olyan „extrák”, mint pl. nyírás,
fésülés, manikűrözés, és „hab a tortán”: kutyatorta is
rendelhető. A költségek sem veszélyesek, mindössze
250 dollárból kihozható a ceremónia… A kutyafáját
ennek a kutyavilágnak!
Már-már gyomorforgató, és az újkori panteizmust is kimeríti ez az állatkultusz, ez az eszement
hóbort, amikor a teremtményt, jelen esetben az állatot valóságos istenként imádják és hódolnak előtte. Holott az ember és az állatok ellentéte nagyon
is nyilvánvaló. Annál érdekesebb, izgalmasabb, sőt
tiszteletre méltóbb minthogy összemoshatnók…
Csakhogy ma egyesek gyilkosságnak tekintenek
minden csirke- vagy disznóvágást, állatkínzásnak
minősül a libatöltés, és a legyet agyoncsapni is felér
egy emberöléssel… A szabadságával visszaélő ember
nagyon messzire merészkedett. Nemcsak szembefordult teremtőjével, hanem az állatokkal helyettesíti Istenét és embertársát. Még dicsekszik is vele, mi
több kötelező társadalmi normává lépteti elő beteges mániáját. Csapong a szélsőségek között.
De maradjunk a tényeknél. Vannak – s nem is
kevesen –, akik szerint fejlettség kérdése, melyik
állatnak mekkora lelke van. A szúnyognak például
kisebb, a macskának már nagyobb. A melegvérűek meg egyenesen éreznek is… A harcos állatvédők
és okkult, ezoterikus rajongók szerint az állatnak
igenis van lelke. Honnan lehet ezt tudni? Hát a jelekből. Az állati magatartásból: ahogyan kommunikál
az emberrel, érez, ragaszkodik, ahogyan kitalálja a
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gazdi gondolatát vagy lelkiállapotát. Meg kell nézni,
mennyire hűséges, pl. a kutya, s ehhez képest milyen
hűtlen az ember. Az anekdota szerint a válni készülő
csinos hölgy is azt panaszolta a bíróságon, hogy férje
úgy bánik vele, mint egy kutyával: verni éppen nem
veri, de azt akarja, hogy hűséges legyen hozzá…
Arról nem is beszélve, hogy olcsóbb a fenntartása, simogatható, becézhető, meg is hálálja a szeretetet, nincs benne féltékenység, nem felesel vissza,
sőt ad absurdum – micsoda gyalázat – vannak, akik
(ágyas)társként kezelik.
Igen, az állat – főleg a városiasodással párhuzamosan együtt szocializált házikedvenc –, emberszámba veendő, emberi igényekkel rukkolt elő, a
jogokat illetően mindenképp. Agymosott világunkban már ez is lehetséges. A minap maga Ferenc pápa
is szóvá tette, hogy a háziállatokra többet költünk,
mint a mellettünk élő emberekre, családtagokra…
Valóban fulladozik a világ a maga keserű levében.
De az érzelmi fanatizmuson, a túlfűtött és elvakult állatvédők meg az e mögött fellelhető tápos
biznisz hajmeresztő „érvein” túl mit mond a tudomány? S mit mutatnak a tények?
Érdekes, hogy még a pszichológia és az állatbarát etológia (állati viselkedéstan) is megállapítja,
vagy legalábbis tudomásul veszi a tényt, hogy az állatok nem személyek. Vannak ugyan személyiségjegyeik, de hiányzik belőlük az, ami a legfontosabb
„lelki” megnyilvánulás: az Én-tudat.
Az állat is érző és élőlény, de óriási a különbség
közte, s az ember között. Legalább akkora, amekkora az állat és a növény között. Az állat nem ember.
Van ugyan szenzitív, érző, állati lelke, párája, de ez
semmiképp nem a bibliai teremtéstörténetben szereplő isteni lehelet, amellyel az ember halhatatlan
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lelkét, istenképiségét írja le a szentíró. Amennyire egészen más lény az állat egy növényhez képest,
annyira eltérő lény az ember az állathoz képest, értelme és szabad akarata révén. Egyetlen állatfajnak
sincs annyira elütő tulajdonsága a többi állatfajétól
és az emberétől, mint az embernek. Épp gondolkodásának köszönhetően. Az a tulajdonság, hogy a test
erejét a lélek, a szellem erejével irányítsa és felülmúlja,
egyedül az emberé, és ez egyben a kiváltsága is – jegyzi
meg joggal Juhász Ferenc. Azzal, hogy a test erejét a
lélek erejénél fogva irányítja, felfokozza, és a lehetőségeit messze meghaladó dolgokat művel – levegőbe
emelkedik, tengermélyekben kutat – jelzi hogy uralni képes a benne szunnyadó állatot is…
A keleti gondolkodás és lélekvándorlás hívei szerint minden élőlénynek lelke van, ámbár ők összemossák a halhatatlan isteni lelket az éltető légzéssel,
holott az élőlények láncolatában a vitalitás jelei sokkal szerteágazóbbak.
Maradjunk az ember és állat közti különbségeknél.
Az egyes állatoknak lehetnek más fajtársaiktól
megkülönböztető jegyeik, személyiségük, intellektusuk azonban nincs. Ez onnan is látszik, hogy az
ember – bármilyen evolúciós elméletet is fogadunk
el – egyedül jár két lábon, egyenes gerinccel. Még a
fejlettebb emlősök sem tudnak hosszú ideig, folyamatosan felegyenesedve, két lábon járni. Az ember
képes önállóan gondolkodni. És ezzel az állat nem
tud mit kezdeni. Az ember képes tudatosan szétválasztani gondolatait érzéseitől, megkülönböztetni a
jót a rossztól, szétválasztani ösztöneit és szenvedélyeit, önmagában létrehozza gondolatait és döntésre
képes.
Döntéseit felülbírálhatja, eltekinthet tőlük, álmodik és emlékezik, nyitott a végtelenre, az önmagá68

ból való kilépésre, az objektivitásra, akkor is, amikor
abból neki nincs haszna. Nemcsak a táplálékszerzés,
a félelem vagy az agresszió hajtja cselekvésében, hanem a szeretet, az irgalom, a nagylelkűség is. Ezért
szoktuk állati ösztönnek nevezni mindazt, ami kiforgat emberségünkből: erőszak, gyűlölet, félelem,
düh. Az állat nem aggódik a jövő miatt, nem képes
nevetni és örülni.
Az ember sok tekintetben – főleg fizikai vonatkozásban – elmarad az állatok fejlettségétől. Mégis,
értelmi képességével nemcsak beéri őket, hanem
messze túlhaladja valamennyit. A gepárd gyorsabb,
a sas élesebb szemű, a halak jobban tudnak úszni,
de az ember gondolkodása révén: eszközöket hozott
létre, talált ki/fel amelyekkel legyőzte a távolságot,
vagy az állatok képességeit. A sast a távcsővel, mikroszkóppal, a gepárdot autóval, vagy a madarakat
repülővel. Ráadásul az ember szerszámmal is készít
szerszámot, míg erre az állat képtelen.
Az állat is tanulékony az ő fejlettségi szintjén, és
látjuk a háziasítottak (ló, kutya, marha, szamár stb.)
vagy a szelídítettek (delfin, elefánt, tigris, majom
stb.) esetében, mi mindenre képesek, de nem tudják
pótolni és helyettesíteni az emberi értelmet. A fejlett
csimpánzok is tesznek tüzet, ha az ember előttük végigcsinálja, de ha kialudt a tűz, egy sem gyújtja újra
magától.
Az ember, a maga intelligenciájával képes összehasonlító, elvont gondolkodásra. Együttlátása, művészi képességei, leleményessége messze túlhaladta
szükségleteit. Kultúrát és civilizációt hozott létre.
Az autóra, telefonra, internetre nincs szüksége, úgyhogy
ezt a környezethatással és a túléléssel nem lehet magyarázni, – írja Gellért Ferenc. Tulajdonképpen kis- vagy
nagymértékben de már minden állati tulajdonságot
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megtalálunk az emberben. És nincs olyan állat, amiben a speciális emberi képességek előfordulnának.
Az ember egyedülálló fizikai-szellemi-lelki
(spirituális) énje, az önálló gondolkodás képessége messze kiemeli őt a teremtett világból. Ha meg
az egyedfejlődés évmillióira gondolunk – ahogyan
a „tudományos” darwinizmus hívei oly bőszen állították egy ideig – feltűnő, hogy a majmok is megmaradtak majomnak, és nem fejlődtek tovább. Az
emberszabásúak sem. Pedig a körülmények adottak
voltak, ezt már a földtörténeti kutatások is igazolják
Adódik a kérdés: miért csak az ember „fejlődött”
az őssejt óta?
„A többi lény-faj levált egy-egy fokon, szétterült,
s lett belőle millió fajta fű-fa, féreg rovar, gerinces,
hüllő, madár, emlős, főemlős. Az ember elhagyta őket, s mind feljebb emelkedett. A többi unokatestvérek nem törekedtek Isten képmásává válni”
– jegyzi meg találóan Czakó Gábor. És folytatja: „alkalmazkodtak és burjánzottak, színesebbek lettek,
erősebbek, nagyobbak vagy kisebbek. Az egyik megtanult repülni, a másik elfelejtett. Hiába szabadult
fel a mellső végtagjuk, hiába termeltek többet s lett
szervezettebb csapatuk, bőséges táplálékuk – eszükbe sem jutott töprengeni a LÉT értelmén. Hát nem
érdekes?…”
Nyilván, mert eszük sem volt s nincs is. Csak az
embernek van értelme és szabad akarata, halhatatlan lelke. Arra kapta, hogy a teremtett világban felismerje TEREMTŐJÉT, s szolgálja. Ne a természetet,
az állatokat imádja, mint bálványt, hanem a másik
ember szeretetével dicsőítse meg Azt, akinek létét
köszönheti.
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15. Hívő hazafiság
Amióta az erdélyi médiában a kelleténél is nagyobb hangsúlyt kapott a marosvásárhelyi Unirea
Líceum visszaszolgáltatásának ügye, és ennek kapcsán a katolikus egyház iskolaalapító szándéka, az
ezt követő polémiában rosszmájú, és a valóságtól
elrugaszkodott vélemények és vádak törtek felszínre újfent. A szokásos gumicsontok, – ti. hogy a kat.
egyház nem magyar, világpolgárokat nevel, a Vatikánból irányítják, elárulta a csángókat, nem tesz
semmit nemzeti összetartozásunkért és megmaradásunkért, feladva a küzdelmet mintegy elárulja
nemzeti közösségünket… stb. –, mellett újabbakkal
is előálltak a szolgálatos fröcskölődők. Azt állítják,
hogy az egész szentistváni mű magyarellenes volt,
István királyunk kiirtotta az ősmagyar kultúrát,
és ezzel nemzetünk vesztét okozta. Vajk kultuszát
pedig – mondják –, a Habsburgok kezdték „terjeszteni”, hogy hatalmukat megalapozzák… Ezek már
annyira igazságtalan és minden realitást nélkülöző
vádak, hogy azóta is azon töprengek: hogy lehet valakiknek kétezer év egyetemes, ezer év magyar kereszténység után ilyen sötétség a lelkükben.
Próbálom a fájdalom és az elkeseredettség,
a butaság és a rosszindulatú csőlátás miatt elvakult „érvek” okait keresni, vizsgálni, elemezgetni,
de tulajdonképpen belőlem is kérdések törnek fel.
Nem történelmietlen kérdések ezek, hanem önazonosságunkat firtató, mindannyiunktól becsületes,
őszinte választ váró kérdések. Ilyenek pl., hogy: mi
köze a nemzetnek az egyházhoz? Mi a fontosabb, a
hazaszeretet vagy a hit? Melyik melyikre épül? Hogyan élhető meg a hívő hazafiság? Hogyan lehet
összeegyeztetni saját nemzetem és más nemzetek
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szeretetét? Ebben a széthulló, minden szellemi alapot megkérdőjelező szabadelvű világban a globális
agymosásra, vagy a kisebbségi sorsra csak szélsőségekkel lehet reagálni? Itt Erdélyben mindig gond,
hogy melyik egyházak „magyarabbak”: protestáns
vagy katolikus, ill. , hogy a katolicitás s az ortodoxia
teológiai közelsége nincs-e hátrányára a nemzeti
identitás megőrzésének…
Egyáltalán jogos, szabad ezt a kérdést így feltenni?
Hogyan lehet szórványban, elnyomásban úgy
megélni a hitet, hogy nemzeti identitásunk ne sérüljön?
Biztos, hogy sok sebből vérzünk. Látjuk, tapasztaljuk, hogy Európa elöregszik, kereszténysége is kifáradt, a gyorsuló világ húz el mellettünk, miközben
hagyományaink, templomaink, életterünk kiürülőben. Eközben az anyaország kereszténysége, de a
többi európai keresztény ország hívő népe is identitásválságban szenved, felhígult, átalakult. Erdélyi viszonylatban meg keresztre szegez minket a beolvadás veszélye, a kivándorlás, a munkahelyek hiánya, a
fiatalok jövőkép nélkül elbátortalanodnak; s mintha
a keresztény egyházaknak sem lenne mondanivalójuk, vagy inkább a jelenlétük, a kovász szerepük
erőtlen. A politikai vonatkozásokról most nem is ejtek szót. Azzal már tele van a hócipőnk. Sajnos.
Mi sem kézenfekvőbb, minthogy egymás ellen
acsarkodjunk, s amit az elmúlt évtizedek csendes
megújulása, ökumenikus próbálkozásai is elindítottak, lélektől lélekig, abba most ilyen durva hitetlenséggel beletaposunk.
Eltűnődök, mi lenne nemzetünkből nyelvemlékeink, költészetünk, irodalmunk, a gregorián zenekultúra, a csodálatos építészeti és kulturális remekművek nélkül?
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XVI. Benedek pápa nem hiába kérdezte: „Mi
maradna Európából, ha elvennék belőle azt, amit a
kereszténység hozott létre…” Menjünk tovább: mi
maradna a Kárpát medencéből, Erdélyből, városainkból és falvainkból, templomaink, egyházi, kulturális értékeink nélkül? Ha az egyház nem lett volna
a nemzet mentsvára, háborúk, elnyomások idején,
ha nem lett volna kovásza a társadalmi fejlődésnek,
túléltük volna-e eddig is? Mi tartotta a lelket Hunyadi Jánosban, Kaszap Istvánban vagy épp Márton
Áronban, hogy nem adta be a derekát az erősebb
nyomása ellenére? Ha Márton Áron a kompromis�szum jegyében beköltözött volna Bukarestbe, akkor
most nem magyarul írogatnánk s beszélnénk. Nem
nemzetmegőrzés-e az, amikor írni-olvasni, értelmiséget kiképezni csak a szerzetesek voltak képesek,
akiknél királyok és hadvezérek nevelkedtek? És sorolhatnánk hosszasan a nemzetmegőrzés gesztusait
a jelenkorban is: Böjte Csaba egész mozgalma nemzetmegőrzés. Mert nem a saját hobbija a gyermeknevelés és mentés, hanem egyszerre evangéliumhirdetés és nemzetépítés.
Egyház szavunk azt súgja, hogy éljünk benne:
egy házban valamennyien, egy szívvel, egy lélekkel,
egy kenyéren. Mint egy család. Az őskeresztények
módján. Módján, mert ugyanúgy már nem tehetjük.
Különböző képességeink vannak: Pál Feri előadásaira ezren járnak, Bíró Lászlóéra csak több százan, mert neki nincs akkora terme, mindegyiknél
tömegek gyónnak, kérnek lelki vezetési tanácsot.
Bírónak ’Szerelmes Hittanja’ is van olyanoknak,
akik még nem jegyezték el egymást, még csak „gondolkodnak. ” Barsi Balázs húsvét előtti konferenciabeszédeit zsúfolt templomokban tartja, ált. Bp.-en,
sümegi lelkigyakorlataira csak hosszú előjegyzés
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után lehet eljutni. Hofher József SJ gyalogos-kirándulós lelkigyakorlatai is roppant népszerűek. Ha
már lelkigyakorlat: a Manréza egész évben teltházas. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az egész
országot behálózza, és igényes rendezvényeket szervez. A helyi csoportok persze megülik tagjaik névnapjait. A cserkészek is ugyanezt teszik, és őket kizárólag világiak vezetik. Sokfelé van újra búcsú: lelki
épüléssel, gulyással és kirakodóvásárral. Számos
egyházközségben van kórus, táncház, újság, családcsoport, babatorna; általában valamelyik pedagógus
kismama csinálja.
Adventi koszorú készítése: karácsonyi vásár,
ahol csak saját készítményeket lehet kitenni. Pásztorjáték: ovisok, felnőttek. Sok helyen van egyházközségi csapatok közti kispályás focibajnokság.
Hosszasan lehetne idézni, – akkor is, ha ennek egyesek számára nincs „hírértéke” –, a sokféle falu ünnepet, kopjafa- meg keresztállítást, tárgyi örökségeink
megörzéséért vívott küzdelmüket, sokszor egészségük árán is (emléktáblák, templomépítések, családok segélyezése, szegény diákok taníttatása, alapítványok működtetése stb.). Említhetnénk a sokféle
tábort (tánc, önismeret, bibliás, családos, lelkigyakorlatos), lelkiségi mozgalmakat, ahol nemzeti és
emberi öntudatra, érettségre nevelik egyházaink az
ifjúságot és a felnőtteket egyaránt. És a szüleink idejében alakult legény- és leány-egyletekről, a Kalot- és
Kalász-mozgalmakról még nem is beszéltünk…
Ez a fölsorolás talán kimerítő volt, de mégsem az:
még rengeteg lelemény színesíti egyházaink életét.
Akár lebontva felekezetekre, gyülekezetekre is. Egy
részük a paptól függ, más részük a hívektől. Hasonlít Isten országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt
keres – mondja Jézus. Tehát a kereskedő hasonlít
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Isten országához, a gyöngyök pedig mi vagyunk!
Azok vagyunk, tényleg? Egyszerre fontos a test és a
lélek: magyarságunk és hívőségünk.
A keresztény hit nemesíti meg a vért, és nem fordítva. A nyers erőt, büszkeséget helyes irányba, a jó
felé kell terelni. Már édesanyanyelvünk is jelzi, hogy
identitásunk szellemi alapokkal bír. Ha nem hatja át
nemzeti létünket a keresztény szeretet, most is csak
azok a vadak, pogányok vagyunk, akik a másikban
ellenséget, veszélyforrást látnak. Urunk Jézus nem
ezt akarja. Meg kell nézni, ő hogy élte meg zsidóságát, népéhez tartozását. Mikor vált eggyé vele, mikor tudott felülemelkedni belőle anélkül, hogy megtagadta volna. Szánalmas, amikor magyarságunkat
és egyházunkat, hívő magyar voltunkat kijátsszuk
egymás ellen. Ebből mindkettő vesztesen kerül ki.
Az alapkérdés tehát az, hogy milyen szellemi kisugárzásra vagyunk képesek.
A haza adottság, a hit kegyelem. Hitemmel ismerem fel adottságaimat, s felelős vagyok, hogyan,
mire használom azokat. Őrizni és művelni a földet,
ez egyszerre lelki, szellemi feladat. Számba venni a
kincseket, fényesíteni, gyarapítani és továbbadni az
értékeket, tenni a jót, szeretni a másik embert. Ezt
csak hittel lehetséges. Az egyház sem a „levegőben
lóg”, mint, ahogyan a haza sem csak a „magasban
van”, hanem a konkrét nemzet lelkébe ágyazódik
bele. Azt termékenyíti meg. Ezt ismerte fel Szent
István, ezért látta meg fennmaradásunk garanciáját
a nyugati rítusú kereszténységben, habár a másikat
is ismerte. Bölcs döntése, az évszázadok folyamán
nemcsak politikailag igazolódott.
Nemzet ott van, ahol (lelki) közösség van. Közösség ott, ahol azt valami anyagin, földin túli idea,
eszmény, tapasztalat összetartja, egybefogja.
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Ezt teszi a kereszténység. Megnemesíti és célt ad a
természetes adottságnak, hogy magyarnak, székelynek születtünk. Beoltja szeretettel, hittel, bizalommal, szárnyakat ad neki. Mint minden nemzetnek.
Isten virágoskertjében egy gyönyörű, illatos virág
vagyunk, páratlan tulajdonsággal, egyedi feladattal, akárcsak a többi nemzetek virágai. Ezt a célt kell
észrevennünk, felismernünk, megélnünk még ellenszélben, kisebbségben, nem mindig kedvező politikai széljárásban is. Egyéni és döntési szabadságunk
sose kerülhet szembe közös felelősségünkkel, amelyet hazánk, nemzeti hovatartozásunk iránt viselünk. Kincseinket közösbe téve mutathatjuk meg az
egység, az összetartozás erejét. Nem valakik ellen,
hanem valamilyen cél, az üdvösség érdekében.
Az első keresztények sem tagadták meg soha
nemzeti hovatartozásukat, sőt erősítették a nemzet
egységét, sajátosságát. Később, a missziók idején, a
„pogány” európaiak a legerősebb földrész nemzetállamai lettek, ugyancsak a keresztény lelkiségnek köszönhetően. Tehát a kérdés inkább az, ki, mi akarja
az elkereszténytelenedést bennünk? Hisz az akarja
lerombolni nemzeti hovatartozásunkat is. Nos ez
ellen kell közös erővel küzdenünk. A bennünk vagy
másokban lévő gonoszság képes szabadsággal, laza,
kötelék- és kötöttségnélküliséggel álcázni ártó szándékát, miközben azt harsogja: nem kell Isten, nem
kell egyház, nem kell törvény, nem kell lelkiismeret.
Hisz életünk egy nagy buli, élvezzük hát!… A pénz, a
politika, vagy a hatalom minden problémát megold.
Szent István idejében is ez a közbeszéd járta, ezt a
társadalmi vákuumot kellett kitölteni.
Az Unirea Líceumban létesülő katolikus gimnázium névadója, II. Rákóczi Ferenc zászlóbontása idejénmég egységben volt a HIT és a HAZA, a
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NEMZET és az EGYHÁZ. A zászlóra is felíratott latinul: „PRO PATRIA ET LIBERTATE CUM DEO”. Ezt
a CUM DEO-t igyekszenek ma letörölni és elfeledtetni azok, akik úgy tartják, hogy a vallás magánügy,
és hit nélkül is elboldogul, aki hazát keres. Holott a
haza fogalmában benne van a ragaszkodás kollektív
élménye. Sokan vallják, hogy egy közösség szinte
vallásos megnyilvánulása a hazaszeretet és a testvériség.
A himnikus felszólítás: „Hazádnak rendületlenül
légy híve, óh magyar” azt a szent követelményt állítja
elénk, amit a keresztyén hit így fogalmaz: „Közülünk
senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk,
az Úrnak halunk meg. Az Úréi vagyunk.” Ez a hit már
gyermekkorban kezd kibontakozni, megfelelő nevelés által életértelmezéssé, később világnézetté bővülni. Az egyház az a hely, ahol istenismeretünk és emberszeretetünk úgy összekapcsolódik, hogy fel sem
merül az elválaszthatóság. A nemzet pedig „nyelvében él”. Az édes anyanyelv közössége alkalmat kínál
arra, hogy a kollektív nemzettudatotkortársainkkal
együtt éljük meg úgy is, mint hazaszerető polgárok
és egyháztagok. Akinek nincs ilyen részesedése, az
idegen marad, sajnálatra méltó, és csak krisztusi
szeretettel hozható közelebb. Ezért hirdetjük az Úr
Jézus hívogató szeretetét, hogy legyen része az elidegenülteknek is az Ő váltsághalálának áldásaiban.” –
mondja Dr. Horváth Barna, nyugalmazott miskolci
teol. tanár. Mintegy summázva a hívő hazafiság lényegét.
Mert jó hazafi, csak jó keresztény lehet.
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16. Az Úr városa?
Gyermekkoromban nem szerettem a városiakat.
Affektáltak, urizáltak, szinte „kitörött a nyelvük” beszéd közben – ’pláne Kati hova mész, sőt a patikába…
ilyen direkt időben? ’no ne szimpatizálj’ –, és mindig
lenézték a falusiakat. Elmaradottnak, primitívnek
tartották. Egy kicsit irigyeltem is őket, mert nekik
bezzeg már volt autójuk, nem kellett sáros, kivilágítatlan utcákon kutyagolniuk, az üzletekben a polcok
roskadoztak az árutól. Persze, amikor autóbusszal
mi is bementünk a közeli városba, már urak lettünk.
A kirakatok csillogása, a cukrászdák és mozik varázsa, a sok autó, gyár és emeletes épület láttán már
kóstolót kaphattunk abból, amit addig csak filmeken láttunk.
Aztán úgy alakult az életem, hogy középiskolás
korom óta szinte egyfolytában városon tanultam,
laktam, dolgoztam. Megbarátkoztam a tudattal.
Hisz milyen jó, hogy mindent első kézből kapok,
karnyújtásnyira a fogyasztási cikkek, kényelmesebb
élni, víz-gáz-villany bevezetve, tömegközlekedés,
pezsgő kulturális élet, pörgő éjszakai meg nappali
élet, kihívások és komfortzónán belüli lehetőségek,
az állandó újdonság, frissesség, a sok inger, hír, értesülés, amely napról napra ér és gondolkodásra, tettekre serkent, mintegy szüntelenül berobbantja életem rakétáját, hogy magasabb hőfokon teljesítsek…
Az ipari forradalmak és a polgárosodás által
felgyorsított urbanizáció, városi életmód, no meg
a technikai civilizáció valóban gyökeresen átalakította az ember, ezen belül az európai, keresztény
kultúrájú ember hétköznapjait, ünnepeit, sőt egész
gondolkodásmódját. Mára a város a maga szmogjával, zajával, embertelenül őrült közlekedésével az
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elidegenedés helyévé alakult, ahol az ember szükségszerűen kikészül. Úgy fizikai, mint pszichés vagy
lelki szempontból. Megszűnnek az emberi kapcsolatok, állandó szennyezésnek van kitéve, csend, nyugodtság hiányában hajszolttá, kimerültté s végül
frusztrálttá válik. Nincsenek közösségi kapaszkodók, egyre önzőbb, kizsigereltebb lesz, elszakadva
saját léte gyökereitől.
A paraszti kultúrában még volt rendje, ritmusa
a munkának, a naptári év különböző időszakainak,
az évszakoknak, az ünnepek és hétköznapok váltakozásának. Ott még látástól napnyugtáig dolgozott,
tiszta levegőt szívott, a természet pulzusát érezte.
Ezzel szemben a neonfény, a spotlámpák, az éjszaka is tündöklő reklámlogók világánál, az elektronika
varázskütyürüi közelében már egybefolyik az éjjel
és a nappal, a hétvége és a munkanapok egyaránt.
A falusi ember még ismerte a szomszédját, a falu
gondját-baját, tisztelte papját, jegyzőjét, tanítóját, s
ők is viszont…, kalákába állt, ha a szükség úgy hozta,
a városi bürokráciában már személytelenné válik az
ügyintézés, a munka, a bevásárlás, sőt már egy kávéházi találkozás is. Amíg a falusi ember életében még
vannak szent dolgok, létezik szakralitás, amikor
megilletődve, tisztelettel és áhítattal veszi le kalapját
a harangszó hallatán, addig a városi ember már állandó zajban él, elkábítják a média reklámjai és hírözöne, arctalan, jellegtelen olvasztótégely masszája
lett, ahol már gyanús és fárasztó a csend, idegesen
kapkod a mobilja után még a templomban, vagy egy
’agyeldobó’ rockkoncert alatt is…
A városi ember deszakralizálódott. Számára már
jóformán semmi sem szent. Inkább a profánt bálványozza, amiből haszna van, ami azonnali élvezetet
nyújt, és kényelmet biztosít. A vallásos szertartások,
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hagyományok, szimbólumok elvesztik jelentőségüket, kiürülnek, nem hajtják őt belülről, nem sokat
jelentenek neki. Szerinte Isten csak a butáké, az
elmaradottaké. A vallásos hit, mint valami vidéki
hagyomány, pusztán csak gyerekkori emlékként dereng fel, mivel ő már kinőtt belőle. Azzal, hogy városra került: maga is felvilágosult. Ugyanakkor áhítattal
áll sorban a bankfiók előtt, és hosszú órákat képes
eltölteni a fodrásznál vagy az edzőteremben. Testét
elkényezteti, lelke-szelleme viszont koplal, vagy elkorcsosodik.
Elmerengek, vajon jót tett az emberiségnek,
nekünk, a hirtelen városiasodás? A száguldó fejlődés? Csupa áldás ez a nagy kényelem? Ugye, hogy
a városban minden milyen „egycsapásra” elérhető:
információ, áru, ügyintézés, minőségi szolgáltatások… Könnyebb megszokni, hogy minden készen a
rendelkezésünkre áll a tömbháztól a bevásárlóközpontig.
Szent Ágoston, az Isten városáról írt művében
szembeállítja az ember és az Isten országát (De
civitate Dei). Ahogyan már a Bibliában olvassuk:
Babilonban, az emberek égig érő tornyot akartak
építeni. Bábel, vagy a mai Irakban ismerősebb nevén
Zikkurát, valóban csodálatos, piramis-szerű építmény. Csigavonalban emelkedik a magasba. Azért
építették, hogy ezzel meghódítsák az eget, eljussanak az isteni szférához. Hátha így megistenülnek…
De gondoltuk volna, hogy az istentelen Babilon
előtt jóval korábban, Kr. e. 5000 évvel már létezett
egy olyan civilizáció, ahol, akárcsak az Édenkertben,
béke és szeretet uralkodott?
Az Indus-völgyi Harappa kultúrában például a
város keleti része szabályos négyzetrács utcaszerkezetű volt, ahol a kb. 9 m széles észak-dél irányba
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tájolt főutat, mintegy 200 méterenként derékszögben, keskenyebb, kelet-nyugat irányba tájolt utak
keresztezték. Ezeket a keskeny utakat üzletek és
műhelyek szegélyezték. Az egymást keresztező utak
által kialakított tömböket 1,5 m széles kanyargós
utcácskák hálózták be, melyek a helyben lakók mindennapi közlekedésére szolgáltak. A házak szobái
egy központi udvart fogtak körül, melynek egyik oldalán általában egy kis kút volt, amihez fürdőszoba
és WC csatlakozott. A szennyvíz a falba épített kifolyón keresztül a ház emésztőgödrébe folyt, ahonnan
az utca szintje alatt futó, fedett csatornákba vezették
tovább. Voltak kétszintes házak is, ahol a vízvezeték
az emeletet is ellátta. Volt konyhájuk sütőkemencével, s ismerték a szemétledobót! Mohendzsódárót
igazán híressé mégsem a városi életmód eddig felsorolt kellékei tették, hanem a nagyjából egyforma
vályogtégla házak több kilométeres sora, melyek
felszereltsége, berendezése széles tömeg kiegyensúlyozott jólétéről tanúskodik. Az Édenben találtakhoz
hasonlóan, az Indus völgyében is létezett csatornahálózat.
A Harappa kultúra jelentős települése volt Dholavira, ahol megmaradt a város kb. 5000 éves víztározója is, ahonnét a kerámia vezetékeken keresztül
kapták a mosdó és ivóvizet a lakosok.
A régészek nem találtak háborúra és erőszakra
utaló jeleket: fegyvereket, tömegsírokat, és mindmáig gondban vannak nyelvük és írásjeleik megfejtésével.
Habár az ószövetségi város alapvetően az istentelenség, a gonoszság színhelye, Isten mégsem vonul
ki onnan. Sión hegyén építi fel szentélyét és a Jelenések könyve szerint a mennyei Jeruzsálemben akar
lakni övéivel. A kereszténység legelső központjai is
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városok voltak. Kereskedelmi, kulturális központok,
ahol több ezer ember lakott és megfordult. Az apostolok és az első tanítványok ott hirdették az evangéliumot.
Nos akkor állítsuk szembe az ember városát Isten országával? Az ember alkotta mesterséges képződményeket a lelkekben épített isteni lakóhellyel?
Egymást kioltja tán az ember által, saját szakállára
összetákolt, mesterséges világ, a tudomány és technika világa, és Isten teremtette természetes világ?
Van alapja aggodalmunknak, miszerint az istentelen Szodoma és Gomorra városa – amely egész halódó civilizációnkat leképezi – egyszer csak a szemünk
láttára összeomlik, kipukkad, mint a kisgömböc,
hisz már nincs hová fejlődnie?… Mondhatjuk-e nyugodt szívvel, tiszta lelkiismerettel, hogy minden
rossz, amit az ember alkotott, pl. technikai civilizáció, iparosodás, életszínvonal növekedése, egyszerűen mindaz, amit értelmünkkel, tudásunkkal, alkotó
erőnkkel a fejlődés szolgálatába állítottunk, és elértük ezt a csodálnivaló mikrokozmoszt? Vagy pedig
ez már az a szint, ami kicsúszott az ellenőrzésünk
alól, és belátható időn belül maga alá temet, tehát
meneküljünk tőle?… Vissza a természetbe, a természetközeli létbe.
Nap mint nap azt látjuk, hogy a városok terület- és levegőhiánnyal küszködnek. Bekebelezik a
környékbeli falvak, települések telkeit, erdeit. A városoknak egyre nagyobb szükségük van sok és egyre
több nyersanyagra, energiára, embertőkére, hogy a
pénz-piac-profit telhetetlen, feneketlen kútjába utánpótlást pumpáljanak. Nem csoda, ha a városi emberek
vidéken építenek hétvégi házakat, a zöldbe menekülnek a mérgező füstköd elől, s az sem, ha a falusiak is
csak pénzt keresni és vásárolni járnak be a városba.
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Lehet-e áldás a városi életmódon? Ad-e hozzá
valamit emberségünkhöz, hitünkhöz, érettségünkhöz az, hogy egyre többen városiak lettünk? Mit
kezdünk ezzel a helyzettel? Büszkék vagyunk rá, élvezzük előnyeit, de teszünk is valamit érte? Valóban
beszűkít a falu, tényleg kiteljesít a város?…
Úgy gondolom, gyávaság lenne itt hagyni a várost, s mindazt, amit felépítettünk. A patkányok
szoktak elsőként menekülni a süllyedő hajóról. A
Teremtő értelmet és felelősséget ruházott ránk,
amikor ránk bízta a világot, hogy „hajtsuk uralmunk
alá”. Vagyis amit Isten teremtett, az jó. A civilizáció
is. Ha emberré válásunkhoz szükséges volt a közösség, a falu vagy város, akkor elsősorban ott kell élnünk, emberként. Ezt az életteret tegyük élhetővé,
lakhatóvá. Ne kiszívjuk a falu erejét (csendjét, zöld
övezetét, erőtartalékait), hanem kölcsönösen segítsük és erősítsük egymást. Hogy otthon érezzük magunkat benne.
Henri Boulad egyiptomi jezsuita, 1993 májusában, egy genfi előadásában, korunk borúlátó jövőképével szemben egy reményteljes, sokat sejtető víziót vázolt fel. Ennek lényege, hogy épp a keresztény
örömhírrel kell megszelídítenünk ezt az elvadult,
profitéhes, elembertelenítő városi felfogást.
Mert a város esély egy új világ megteremtésére. Újfajta, városon is élhető hagyományokat kell
teremtenünk. A világhálós korszak médiás felhasználásával, a személyközi kapcsolatok újraépítésével öntudatosabb, élhetőbb kis – és nagyközösségi
élettereket építhetünk. Egyházi viszonylatban az is
megfigyelhető, hogy a városi egyházközségek – a lelkiségi csoportoknak, különféle bázisközösségeknek
köszönhetően – érettebb, felelősebb hittel, elkötelezettséggel rendelkeznek. Amíg falun a hagyomány,
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a falu szájától való félelem, vagy megszokás tartott
fenn egy ünnepet, legyen az profán, vagy egyházi vonatkozású, addig a városi élettérben nagyobb szerepet kap a személyes meggyőződés és szolgálatkészség.
A város a választás helye. És noha szinte már
elviselhetetlenül nagy a választék, és néha túlzottan szakosodtunk és széttördeltük az élet különféle
területeit, egy újfajta egység-szemléletet alakíthatnánk ki. Újrarendezve sorainkat, lebontva előítéleteinket, vagy kibújva a számítógép magányából, ebben a városi értékdömpingben és sokszínűségben,
szabad szeretettel szőhetnénk egy Lélek által irányított közösség szálait. S itt már nem a körülmények,
a szokások súlykolnák belénk mindazt, ami jó, igaz,
értékes és időtálló, hanem felelős, tudatos döntésünk, amelyben ráébredtünk, mennyire fontosak
vagyunk egymásnak.
A korszerűség még önmagában nem rossz.
Mindazt, amit pénzünkkel, fejlett technológiánkkal
elértünk, azt Isten és a közösség szolgálatába állíthatnánk. Ehhez több bátorságra, leleményességre,
ötletességre, kreativitásra volna szükség. A városi
ember könnyen a felelőtlenség csapdájába esik, hiszen azt gondolja pénzéért elvárhat mindent, az
neki jár. Holott a városi ember is ember marad, akinek szüksége van a közjó, a rábízottak iránti felelősségre. A várost is művelni kell, nemcsak a földet. S ez
lelkünk-szellemünk, testi-lelki egészségünk művelésével jár. Ha igényesek vagyunk az áruk minősége
tekintetében, legyünk igényesek az értékválasztásban, a kapcsolatok ápolásában, a szeretet gyakorlásában is.
A városi ember szeret elbújni a tömeg szoknyája
mögé. De a felnőtt, keresztény polgár nem arctalan.
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Meri vállalni hitét, elveit, hovatartozását, és városi
körülmények között is megtesz mindent kultúrája, hite ápolásáért. Ki mer állni közössége ügyeiért,
kész síkra szállni a rábízottak érdekében, hallatja
szavát és küzd az igazságtalanságok láttán. Neki
nem mindegy, mivel táplálja lelkét-szellemét. Képes
fejlődni, személyiségét stimulálni. A pezsgő élet, az
állandó készenlét és az újra, frissre nyitottság termékennyé teszi őt, kreativitásra ösztönzi, lelki növekedésre készteti, és nem hagyja nyugton. Carlo
Caretto lelki író szerint városban is lehet pusztai
magányunk. Ott is meg tudjuk élni a belső csöndet,
ott is lehetünk kettesben Istennel. Befele hallgatva.
Elengedve a zajokat, a külső nyüzsgést. A televízió
távirányítótóját is ki lehet kapcsolni. Fészbuk nélkül
több lesz a szabad időnk…
A városi embernek sem szabad elfelejtenie, honnan jött, mi a feladata, s hogy Isten milyen küldetést
szabott ki. Az eltáposodás, a lelki lerongyolódás károsabb, mint az ipari környezetszennyezés. Ne csak
örüljünk a kiépített út- vagy csatornahálózatnak, hanem tartsuk karban spirituális „felszereltségünket” is.
Szakemberek csodálkoznak, milyen könnyedén
alkalmazkodtak a madarak, a házi- és vadállatok a
városi életmódhoz. S mi épp a Szentlélek „leleményességét” vonnánk kétségbe? Isten újjáteremtő
Lelke újabbnál újabb, meglepő és újszerű impulzust
képes adni a városi életvitelben is, hogy észleljük, érzékeljük jelenlétét…
Tízezer évvel ezelőtt az ember egyszer csak felfedezte a földművelést, és letelepedett. Megszületett
az első falu. Majd ilyen kis ideggócokká váltak mindazon helyek, ahol emberek éltek.
A városnak is az a szerepe, hogy a közösség központjaként egybefogja az erőket, lecsapolja, és egy
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közös cél felé terelje az energiákat és talentumokat.
Hogy ne elszigetelten, egymás tudta nélkül, vagy
egymással párhuzamosan csordogáljanak erőink,
hanem közösen valósítsuk meg az isteni akaratot.
Mint egy nagycsalád, ahol az emberek ismerik egymást, testvérként éreznek egymás iránt, és úgy érik
el életük célját. Ez az emberléptékű város, ez az újfajta idők jele teszi időszerűvé a Jelenések könyvének látomását: az emberek fiai között már épülhet a
mennyei Jeruzsálem…

86

17. Lélekfuvallat
Ha valakitől ilyenkor megkérdeznénk: barátom,
mi a pünkösd, minden valószínűséggel azt válaszolná, hogy, hát pünkösdkor van a Csíksomlyói Búcsú.
Az illető nem is jár messze a valóságtól, csupán megrekedt a „felszínen”. Mert pünkösdkor nem állhatunk meg a somlyói búcsúnál.
Pünkösd nem(csak) és nem elsősorban a somlyói búcsúról szól… Még akkor sem, ha az a Szűzanya
iránti tisztelet jele, világméretű nemzeti zarándoklat, netán az összmagyarság évenkénti, lelki feltöltődést adó találkozója.
Egyáltalán tudjuk, miért megyünk Csíksomlyóra? Hogyne: hogy együtt többnek mutassunk, hogy
néma-imádságos tüntetéssel felhívjuk magunkra
a figyelmet, hogy a többségi országlakosoknak is
megmutassuk, kik vagyunk, hogy a büszkeség közösségként is eltöltsön, megerősítsen…
De Pünkösd ennél több. Nemcsak úgy, mint az
egyház, a Krisztusban hívők közösségének „szülinapja”, hanem úgy is, mint kinyilatkoztatás. Az első
pünkösdkor tudta meg az apostoli testület és Mária
– amit tulajdonképpen már addig is megtapasztaltak –, hogy a Jézus által kinyilatkoztatott Isten: Atya,
Fiú és Szentlélek. Ekkor derült ki, hogy Isten szeretetközösség, a Szentháromság isteni személyeinek
szeretetközössége. Ez a hittitok-misztérium adja
meg a kereszténység lényegét. Pünkösdkor el kellett jönnie a Szentléleknek, hogy teljessé tegye a Jézusban kinyilvánított isteni önközlést, hogy feltárja
Isten belső titkát, hogy megértesse velünk, Isten a
szeretet, és mi igenis képesek vagyunk viszontszeretni Őt. Erre maga Jézus vállalja a garanciát, aki elveszi bűneinket, és elküldi a Vigasztalás Lelkét, hogy
87

helyére tegyen bennünk mindent, és egyre inkább
képesek legyünk visszasugározni a bennünk – csírájában már – meglévő isteni életet.
A Lélek ott fúj, ahol akar – mondja Jézus, de azért
nem mindegy, hogy meghalljuk-e ezt a fuvallatot,
vagy elzárkózunk előle. A magyar nyelv nagyon ráérzett például arra, amikor valaki meghallja a Lélek
sugalmazását: lelkület, lelkesedik, lelkesít, fellelkesül,
lelkendezik. Nem elég csak pszichésen-mentálisan
„lelkizni”. Szükség van a Spiritus-ra, a nagybetűs Lélekre, akit maga Jézus küld el apostolainak, s akinek
köszönhetjük, hogy van kereszténység, van egyház.
Ugyanez látszik más szavaknál is: lélekvesztő,
lelketlen, lélekszakadva stb. Ha belegondolunk, valójában már itt kiderül, hogy a Szentlélek munkájának
– ha hagyjuk –, életünkben mindenhez köze van. Ő
adja a jó gondolatokat, Ő van a megérzéseink mögött, Ő csalogatja ki belőlünk a jót, mint a csigát a
házából, Ő tartja meg bennünk a kezdeti lelkesedést,
mint hamu alatt a tüzet, Ő serkent túllépni kudarcainkon és az emberi rosszindulat kerékkötő gátlásain, Ő a mi lelki-szellemi „húrjaink” belső mozgatója.
A Szentlélek kegyelmének köszönhetjük életünk
nagy felismeréseit, és azt is, ha kijuthattunk bűneink zsákutcájából. A Szentlélek teszi tudásunkat bölcsességgé. Ő tesz kíváncsivá az új ismeretek iránt,
amelyekkel egyre mélyebben beleláthatunk Isten
titkaiba. Ő juttatja eszünkbe eredeti hivatásunkat és
Isten mindennapra szóló akaratát. A Szentlélek simítja el a rossz okozta egyenetlenségeket, és teremt
új világot, a látszólag elavult régiből.
A Lélek sugallatát mindig az különbözteti meg
a Sátán kísértő sugdolózásától, hogy a Szentlélek
a Szeretet Lelke. Távol áll tőle az erőszakosság és
az arrogancia, a kapzsiság és az emberi méltóság
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semmibevétele. Ha átlelkesültünk a Lélektől, akkor
nem megkérdőjelezzük, kétségbe vonjuk Krisztus
tanítását – s mindazt, ami vele jár –, hanem beleöltözünk, magunkra vesszük, magunkba szívjuk, s hagyjuk-engedjük, hogy sodorjon magával és tüzesítsen.
A Szentlélek gyöngéden, bölcsen, tapintatosan a lélek, a tudat mélyén végzi munkáját, és „hosszútávú
befektetésekben” gondolkodik. Ha csendes pillanatainkban ezt felismerjük, kérjük Őt, és igyekszünk
is együttműködni Vele, akkor akármilyen gyenge
eredménnyel kecsegtető emberi próbálkozásunkat
is siker koronázza.
Pünkösd ajándéka tehát a Teremtő Lélek, Isten
ereje és személyes dicsősége, „levegő amelyből mindenki él, anélkül, hogy észrevenné” (Barsi Balázs).
És – habár keresztelésünk, bérmálkozásunk, konfirmációnk óta velünk és bennünk lakik –, ilyenkor,
Pünkösd táján, ha kérjük, nekünk is fölnyitja szemünket, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk. Ne
csak felismerjük, hanem váltsuk is valóra a bennünk
megszületett gondolatokat. Vegyük észre az összefüggéseket életünkben, és kezdjünk már el szeretni,
tenni, alkotni. Hiszen ehhez nem kell EU-s pályázaton nyert pénz, megvásárolt szavazatokkal és erkölcstelen lojalitásokkal megszerzett hatalom, nem
szükséges politikai döntés, nem befolyásolja ezt sem
az euró árfolyama, sem az időjárás: hacsak épp nem
a Lélek fuvallata, amely az első pünkösdkor is szóra
bírta és tanúságtételre sarkallta a bezárkózott apostolokat.
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18. Melyik farkast eteted?
Minek fizessek adót, ha csalni is lehet? Miért legyek becsületes, ha a többiek emiatt baleknak néznek? Miért ne csúsztatnék kenőpénzt, ha számla
nélkül, olcsóbban elintézhetem, mint „törvényesen”? Miért spóroljak és tagadjam meg magamtól
a fogyasztás élvezetét, ha zsigeri vágyaim épp arra
ösztökélnek? Miért lássam meg a másikban a jót, ha
mindenki közellenségnek tartja? Igaz, eleinte megpróbáltam: gyermekeimet őszinteségre neveltem,
magyar iskolába írattam, jó példát adtam –, de rájöttem, nem kifizetődő. Ők húzták a rövidebbet, a
nyomulók hátrébb lökdösték a sorban, a cégfőnök
átverte, munkájukat nem értékelték, a rendőr nem
azt büntette meg, aki hibás volt, a törvényszéken a
másik ügyvédje volt a „meggyőző”, s övé lett az igazság. Nem akarok lúzer lenni.
Hasonlók mindannyiunkkal megesnek. Érezzük, nincs értelme kisegérként elefántokkal harcolni. Eleve vesztésre állunk. Apránként engedtünk elveinkből, rossz szokások honosodtak meg családunk
táján, lazítottunk, s finoman rendszeresítettük a
rosszat, piacképessé tettük az erkölcstelenséget.
Most meg, mint a légy a pók hálójában, csak vergődünk. S egy idő után feladjuk a küzdelmet. Nem éri
meg, nem érdemes. Már nem küzdünk ellene. Mit
tudok én, egyszerű kisember tenni ellene…? De már
nem is látjuk az ellenséget, mert arctalan. Függetlenedett tőlünk. Beépült a rendszerbe, a köztudatba.
Intézményesült.
A rossz is összeadódik, hatványozódik, mint a
sok apró kanál malter a falon. Megszilárdul.
Gondolatainkkal, szavainkkal, de még inkább
tetteink révén mi alakítjuk jóvá vagy romboljuk le
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a teremtett világot. Amikor rosszat gondolunk a
másikról, amikor ezt ki is mondjuk, sőt tettlegesen
bántalmazzuk is őt. Amikor lerohantunk egy másik országot, amikor meghódítottunk földrészeket,
népeket irtottunk ki, amikor rabszolgasorsba kergettünk évszázadokig embereket, amikor más nemzeteket leigáztunk és gyarmatosítottunk, amikor kereskedelem címén kihasználtuk mások szegénységét
és gyengeségét, világméretekben haszonélvezői és
működtetői lettünk ennek a bűnös hálózatnak. Az
erősebb-okosabb-gazdagabb jogán, cinkosan összekacsintottunk a törvényesített gonoszsággal, és létjogosultságot nyert a bűnös szerkezet, a társadalmi
berendezkedés. Szent II. János Pál ezt nevezte a bűn
struktúráinak, az intézményesült bűnnek.
A csíkkarcfalvi származású, általunk is nagyra
becsült tudós, Barabási Albert-László épp a hálózatok modelljének tudományos kidolgozásával vált
világhírűvé. Ő mondja egyik, vele készített interjújában, hogy: „a hálózatok nem véletlenszerűen keletkeznek, hanem belső törvényszerűségek mentén.”
Szövevényes hínár-szálaival, az ősbűn termékeként
(társadalmi-kulturális-politikai-üzleti stb.) a hálózat
életünk szerves része lett. A víz, gáz, vasút, közlekedés, elektronika hálózata csupa áldásnak tűnt.
Eleinte jólesett, mert éreztük, hogy tartozunk
valahová! (Lásd a világhálót). A fészbuk-twitter, miegymás sok ismerőssel, baráttal lepett meg, rajongók
ezrei akadtak fenn a hálón, s kattantak ránk, aztán
rájöttünk, hogy kukkolnak, kíváncsiak, szeméttel
töltik meg levelesládánkat, s mi is ugyanolyan szemtelenek, és arctalan billentyűzet-betyárok lettünk,
mint ők. Finoman beágyazódtunk a hálózatba. Most
meg nem tudjuk lerázni egymást. Mintha nem is
éreznénk a veszélyt, nem is látnánk a pókot. Kicsi lett
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a világ. A virtuális hálónak köszönhetően lépésnyi
közelségbe kerültünk a föld másik oldalán élő emberekkel, hála az információ-áramlásnak, pillanatokon
belül értesülünk az eseményekről, összeköttetésben
vagyunk szinte mindenkivel, s úgy érezzük naprakészek, korszerűek lettünk. Eközben meg könnyen
lehallgatnak, beazonosítják tartózkodásunk helyét,
ellenőriznek és manipulálnak, megtalálnak… Támadások célpontjává válik bárki, bárhol. Szinte élvezzük, hogy ez a háló fenntart. Frissek, naprakészek
vagyunk, kiaknázhatjuk az új lehetőségeket.
Aminek valamikor örültünk, most foglyaivá váltunk. Kiderült, hogy akárcsak a szúnyogháló, a bűn
hálója is csapda. A Gonoszság Pókja kelepcét állított,
s mi bele is estünk. Jó barátom találó észrevétele szerint: „a háló valóban megszünteti a távolságot, de a
közelséget is. A jó – a barátság, együttműködés, segítés stb. – mind a közelségben tenyészik. A távolságban a semmi: a felelőtlenség. A közeli már nem
tartozik rám, nem is érzékelem, a távolit meg sajnos,
csak virtuálisan érem el. ” (Cz. G. )
A behálózás művészetéhez nemcsak a kommunista vagy nyugati titkosszolgálatok, maffiatípusú drogkereskedők értenek, hanem magas szinten
űzik az ipari meg egyéb kereskedelem erre kiképzett ügynökei is. Hajtja őket a fejlődéssel álcázott
haszonszerzés, a csoportérdek, a nyereségvágy, a
kapzsiság. Valakit besúgni évtizedekkel ezelőtt még
tájainkon is erénynek számított…
Máris megérkeztünk a lényeghez. Ami nem más,
mint a bűn. A személyes erkölcsi rossz. Hogy istent
játszunk. A bennünk lévő rosszat engedjük szabadjára. S az telhetetlen. Neki mindig több kell. A Nagy
Megtévesztő, a sátán ígérget, kísért: tudással, hatalommal, pénzzel.
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Mint az egyik nagy internetes szolgáltató logóján, a kiharapott almával…
Az áteredő bűn óta meghasonlott ember a maga
belső kettősségével egyfolytában szövögeti ezt a
hálót. Addig kóstolgatja, amíg aztán túlnő rajta,
másokat is bűnre ösztönözve. A kísértő tanácsára
az ember inkább táplálja magában ezt a sóvárgást,
minthogy legyőzze magában a farkast.
A történet szerint egy öreg indián a tűz mellett
mesél az unokájának a farkasok harcáról. Az egyik
farkas a jó világért küzd, a másik az agresszív, durva
világért. «Nagypapa, és melyik farkas győz?» – kérdezi az unoka. «Amelyiket eteted» – hangzott a tömör válasz.
Szent Ágoston jegyzi meg: benned is vannak farkasok, kinn is vannak bárányok.
A Bűn-Háló Pókja tudja, mit csinál. Nem öl meg
azonnal. Neki többet érünk élve. Inkább mérget injekcióz belénk. Elkábít. Ettől édes álomba esünk.
Elhomályosul a látásunk, az értékítéletünk. A legkézenfekvőbb hatás: nincs bűn. Eltompul az erkölcsi
tudat. Minél többen tesszük a rosszat (korszellem,
szexuális lazaság, mások megbélyegzése, csalás,
korrupció, fajgyűlölet, hazugság, alkoholizmus,
’bundázás’, dopping, zsebszerződések, becstelen
háttéralkuk, hogy leverjük az árat vagy megnyerjünk
egy pályázatot, de gondolhatunk a hazai munkaerkölcsre, öngyilkos életvitelünkre, az egészségtelen
táplálkozásra, a bebetonozott előítéletekre, egyebekre…), – annál természetesebb lesz. Sőt értékké
magasztosul. Akkor vagy ügyes, talpraesett, ha kijátszod a törvényt, ha átvered üzlettársadat, ha minél
kevesebb pénzért minél nagyobb haszonra teszel
szert. Hát mások is ezt teszik, nem? Minek meg
gyónni? Bűntudat sincs.
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Nem érzékeljük nemcsak a súlyát, hanem a bűnt,
magát sem.
Másokat szidhatsz, ha neked keresztbe tettek,
politikusokat, uniót pokolba küldesz, kik megan�nyi rosszat tesznek nemzetednek, vagy ’hát ez van’
– mondod, s elkönyvelted, így van rendjén. Miért kifogásolnád azt, amit nem tilt a törvény? Pedig attól
még lehet rossz valami, amiért neked jólesett vagy
nincs károd belőle… Még a póknak is van egy stabil
pont, ahová a főszálat felköti.
A sátán viszont azt érte el benned, hogy nincs
központi mérce. Az ember a legfőbb instancia. Talán már ő sem az. Elveszítetted a transzcendenciát.
Mert ami istentelen, az embertelen is. Eltolódtak az
arányok. Sajnálod azokat, akik bajban vannak, meglátod a szálkát a többiekben, a vezetőkben, de széttárod a kezed – ’én sajnos, nem tehetek semmiről!’
Miközben vállalati, vagy intézményi szinten etikai
kódexről, szabályokról, rendről prédikálsz… És hagyod, tűröd, legyintő belenyugvással viseled, hogy
a kiváltságosak, erősek, hatalmasok elnyomjanak
tömegeket, te túl kicsi vagy ahhoz, hogy ezen változtass.
Valóban semmit sem tehetünk? Jól van ez így?
Mit ér akkor a keresztény hit? Illúzió?
Nem kell ahhoz marxistának lenni, sem a kálvini
morál, sem a felszabadítási teológia nem szükséges
megértéséhez. Hogy kiszakítsd magad e háló(zat)
ból, elégséges pusztán a kegyelem által „felvilágosított”, józanész, a Lélek által megtisztított értelem és
szív.
Szent Ignác szerint, az ördög azzal hazudik a
legtöbbet, amikor a rosszat jónak tünteti fel. A jezsuiták alapítója azt kéri lelkigyakorlatozóitól, hogy
imádkozzanak, és kérjék a Szentlélek megvilágosító
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kegyelmét. Hiszen ettől vagyunk keresztények. Ez a
jézusi többlet és megoldás. A Lélek segítségével lelepleződnek bennünk a sötétségek, megvilágosul az
ördög által elhomályosított értelem. Észrevesszük a
csábító ravaszságát, és ellen tudunk állni neki, elsősorban magunkban. Így kezdjük szétvágni a rossz
hálóját, elsőre magunk körül. „Üzembe helyezzük”
a legfelső szálat, az Istennel való összeköttetést, s
hagyjuk, hogy a sátán saját hálójába gabalyodjon
bele. A Lélek erejével képesek leszünk ellentmondani a bennünk harsogó kísértőnek, s engedjük, hogy
a jó uralkodjon. Szerkezeti, intézményes szinten is.
Mert a jónak óriási ereje van. A szeretet erősebb
a halálnál, Isten erősebb a sátánnal. Még csak nem
is lehet egy napon emlegetni őket. A bűn struktúráit, a rendszerbe beépült rosszat bensőnkben, körülöttünk sejtenként számolhatjuk fel, mégpedig úgy,
hogy közösségben tesszük, összefogunk. Újraépítjük kapcsolatrendszerünket Istennel és egymással.
Elvből kikötjük magunknak: nem imádunk bálványokat.
De kevés az, hogy helyi termelőtől vásároljunk
bio-terméket, s hogy egy hónapban csak egyszer járunk autóval. Kevés az, hogy nem iszunk cukrozott
üdítőitalokat, vagy bojkottáljuk a mérgező anyagokat kibocsátó gyár megépítését. Lélektől-lélekig kell
élesztenünk egymásban az erkölcsi tudatot, a felelősséget, és az Istenhez kapcsolódás biztonságos
örömét. Arra van szükség, hogy erősítsük, bátorítsuk, biztassuk egymást. Csapjunk reklámot az igazi, keresztény tanítástól átitatott humánumnak. Ne
csak az autonómiáért álljunk ki, hanem szavazzunk
bizalmat a bennünk és másokban rejlő igazi, istenadta értékeknek. Nem ellenségkép kell, nem fegyverrel kell nekimenni a másik nemzetnek, mert a
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rossz nem nemzetfüggő, hanem általános. Mindenkiben ott van. Önfeladás helyett mozgósítsuk belső
értékeinket, hitünkkel győzzük le a félelmet, hisz
többre vagyunk képesek, mint gondolnánk. Maga
Krisztus áll jót értünk. Kell ennél több?
A jó példa ragadós. A háló nemcsak foglyul ejt,
hanem véd is. Nem is annyira a szociális háló, vagy a
biztosítások rendszere, pláne nem a világháló, mint
inkább Isten szeretete. Péterék bárkája 153 nagy halat vonszolt a partra Jézus parancsára, s mégsem
szakadt szét. A Mennyei Rendszergazda ránk bízta
világunkat. Sok múlik azon, hogy egyénileg s közösségként is akarjuk-e jobbá tenni a folyamatokat, dolgozunk-e azon, hogy maga „a rendszer” is emberibb
s így Istennek tetszőbb legyen? A jó gondolatokkal,
a szeretet tetteivel és szavaival erősebbre fonjuk a jó
hálóját. A magunkból kiengedett, általunk képviselt
vagy szó nélkül eltűrt, elősegített, elfogadott magatartásmintákkal viszont az intézményes rosszat erősítjük. A kegyelemmel megszelídített és beoltott vad
természetünkben kisarjad az Isten-álmodta szépség
és jóság gazdagsága. Megkívánják mások is.
Minden azon múlik, melyik farkast etetjük.
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19. Szakálla volt, kender…
Volt egyszer egy ember… – kezdhetném a mesét
a férfiról, akinek szakálla volt, de a mese úgy folytatódna, hogy női hangja volt, csinos női alakkal és
frizurával „fűszerezve”. Amolyan giccses Jézus-arcot hordozott ábrázatja, amely már önmagában is a
blaszfémia határát súrolja. Mert ezt előre kigondolt,
megtervezett és „legyártott” Jézus-arcként állították
színpadra. De eszembe jut Szenes Iván dala is, amit
annak idején Csákányi László énekelt: Állítsátok meg
a földet, le akarok szállni róla. Tán van még az égen egy
bolygó, ahol a világ még szép és jó…
Hol vannak már azok az eurovíziós fesztiválok,
ahol olyan egyéniségek születtek és határoztak meg
korszakokat, mint az: ABBA, Toto Cutugno, Celine
Dion stb.
Manapság csak olyan híreket hallunk, hogy
egyik nemzet ellopta a másik dalát, egyik „férfi”
énekes nem vallotta be, hogy ő tulajdonképpen nő,
legújabban meg Tom Neuwirth, a férfinak született
„nő” borzolja a kedélyeket, aki szakállat visel, transzvesztita másságával hódít… Büszkén vállalja ferde
hajlamát, miért is ne? A dal biztos, hogy a helyén
van, csak ne látnánk-hallanánk, hogy ki énekli… Az a
sanda gyanúm, hogy az egész felhajtás erre ment ki.
Szóval döbbenet. Nem csoda, hogy Conchita Wurst
undorító látványa sokakban kiverte a biztosítékot.
Nos ez az osztrák fiatalember gondolt egyet,
s átment a szivárvány alatt. Persze csak színleli az
egészet. Ugyanis férfiként nem volt oda magáért,
nőies alakja nem kedvezett férfiasságának, gondolta, akkor nőként próbálkozik, hátha elégedett lesz.
A trükk bevált. Meghozta a dicsőséget, a várva várt
elismerést, és mellékesen még jól meg is neveli a
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világot toleranciából. Hogy ennek esetleg csak a
pszichológusa örül, kit érdekel???
A józanul gondolkodó, normális ember szemében is gusztustalan, visszataszító, majdhogynem
vérlázító, ahogyan a liberális média a maga sztárcsináló gépezetével természetesnek akarja feltüntetni
a „másságot”. Arról papol, hogy le kell rombolnunk
az előítéletek falát, együtt kell élnünk azzal a tudattal, hogy a melegek, a transzvesztiták, a genderek
éppoly normális emberek, mint mi… Csak másak.
Velük színesebb a világ, nem?… De ahogyan ezt a
marketinget felépíti, ahogy pofátlanul ránk erőlteti, sőt követendő példaként, mintaként, életvezetési
modellként le akarja nyomni a torkunkon, az már
visszataszító. Miközben Ferenc pápa az egyszerűségre törekszik, ledobva minden egyházi sminket,
és állítólag már pápai beöltözésekor azt mondta ceremonáriusának: basta con il carnevale (N. B. Elég
legyen a karneválból! Fordítás tőlem) –, világméretű
harcot indítva az egyházon belüli molesztálások és
eltévelyedések ellen is –, aközben a sátán dörzsöli tenyerét, és a szemünkbe vigyorog: lám az ilyen ’kolbászos koncsiták’ a nyerők. Ők diktálják az ízlést, az ő
megjelenésük és „művészetük” dönti el, mi a szép és
a jó. Az ilyeneknek hála, fogy a népesség, nő a gyermektelen házaspárok, az agglegények, és az egyedül
élők száma világszinten. A sátáni maszkabál tovább
tart. Az ilyen és hasonló, magamutogató celebek
nyomán a nyugati világ saját sírját ássa, és helyünket
olyan szapora népek, kultúrák foglalják majd el, ahol
fontos a közösség, a család, ahol az ember férfiből
és nőből tevődik össze, és ezt nem kérdőjelezi meg
senki hóbortos fantáziája.
Csak az a kérdés, tudjuk-e magunkat ettől
a világméretű trendtől semlegesíteni? Hiszen a
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divatcézárok és a médiamogulok nagyon is tudják a
dolgukat, és kapzsiságban nem ismernek határt. Főleg ha találnak ilyen sebzett lelkű fiatal srácokat és
lányokat, akik megunták saját nemi adottságaikat,
identitásukat, és perverz módon belebújnak a másik
bőrébe, hogy menők lehessenek… Akkor hogyan kell
ezután gyerekeinket nevelnünk? Növesszenek szakállt, bajuszt lányaink, járjanak szoknyában fiaink,
és kappanhangon énekeljék a „tavaszi szélt” a helyi
„ki mittudon”?
Hetekkel ezelőtt hasonló témán elmélkedtem,
amikor David Garettről, a világ „leggyorsabban játszó és legszebb” hegedűművészéről kiderült, hogy
bizony az ő neve is álnév, és a trottyos farmernadrág
meg a cowboykalap nem teszi feltétlenül értékesebbé a hamiskásan eljátszott Beethoven-szonátát.
Hát ide jutottunk. Hogy a devianciák, és az aberrációk, a szélsőségek, a beteges szexuális és erkölcsi
viselkedésminták meghatározóvá, követendő példává lépnek elő. Nem léteznek sem írott, sem íratlan
szabályok, értékrendek – mindent szabad. Semmi
sem természetellenes, semmi sem idegen tőlünk,
csak más… Sőt mindent tolerálnia kell a közösségnek, ellenkező esetben maradi, kirekesztő, összeférhetetlen, nem veszi észre a világ változásait…
Valóban, ennyire relatív minden? Ennyire palira
lehet venni a kereszténységet? Be kell hunynunk a
szemünket a harsogó, előítélet-mentességet hirdető
üzenetekkel szemben? El kell tűrnünk a nyegle szabadosság minden fajtalanságát és gátlástalan megnyilvánulását? Mitől érték ez a hazug másság? Miért
kellene tolerálni?
Szerintem inkább arról van szó, hogy ezek a
jelenségek sokkolni akarnak. Felrázni mindnyájunkat, hogy legyünk határozottabbak, erélyesebbek,
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magabiztosabbak és meggyőzőbbek, pl. a keresztény
értékrend felmutatásában. Társadalmi-politikaigazdasági-kulturális területen egyaránt tegyük nyilvánvalóvá az evangélium jó ízét, a család, a szent,
igaz, szép és jó értékét. A talmi csillogást ellensúlyozzuk valódi, színvonalas, lelket gazdagító tettekkel. Miközben a sátán trükközik, mi legyünk kreatívabbak, találékonyabbak a jóban, leleményesek a
szeretetben, és hűségesebbek az igazi krisztusi értékekhez. Merítsünk évezredes hagyományainkból,
azokat meg mutassuk fel tisztán, sallangmentesen.
Isten azért adta nekünk az életet, hogy bővelkedjünk és továbbadjuk. Szeretettel, de határozottan és
egyértelműen utasítsunk vissza minden életellenes
törekvést. Iskolában, családi környezetben, médiában és közéletben egyaránt hárítsunk el minden
olyan próbálkozást, amely kétségbe vonja, megkérdőjelezi vagy felhígítja a Teremtő Isten szándékát.
Menjünk szembe minden olyan manipulatív, előre
kitervelt média-üzenettel, mely fiataljainkban, tinédzsereinkben azt a benyomást kelti, hogy az embertelen másság jogos és természetes, hogy féligazságok és csúsztatások, hazugságok és megtévesztések
képezik az emberi jogokat. Ne higgyünk azoknak,
akik azt hirdetik, hogy az ember azt csinálhat, amit
akar, hogy felelőtlenül bánhat testi-lelki adottságaival.
Mert az élet szent. Isten férfit és nőt teremtett,
hogy a házasságban egy testté válva gyermekeknek
adjon életet, akik visszatükrözik jóságának kimeríthetetlen gazdagságát. Nem piszkálhatunk bele büntetlenül Isten tervébe. Ő így teremtette az embert, és
ez így van jól. Istennek nincs szüksége hatásvadász
show-bizniszre, hogy sikeres legyen az életünk. Az
ő teremtett világa egyértelmű, tiszta és átlátható,
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szemben a bukott angyal sugdolózásaival, aki szeret
keverni, összekuszálni, szétszórni. Hogy aztán behálózzon, mint a hínár, és mesterkedéseivel hatalmába kerítsen. Így lehet az emberből torz, mutáns,
hibrid, önmaga szánalmas karikatúrája, aki elpusztítja nemcsak az élővilágot, hanem önmagát is.
Legyen tehát bátorságunk nemet mondani az
ilyen másságra. Mi nem kérünk abból a másságból,
mely rombolja az életet. Váljunk inkább igazi, Isten
megálmodta férfivá és nővé, akik érett személyiségként átlátnak a gonosz álnokságán, s megőrzik magukat a valódi örömben, az Isten tenyerén. Neveljük
gyermekeinket a magasztosabb, az igazi értékek
szeretetére, talentumaik kamatoztatására, hogy ne a
szórakoztatóipar olcsó végtermékeivel elégedjenek
meg. Mert a művészet nem ott kezdődik.
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20. Kikelet Anyja
Gondolatok
Gyümölcsoltó Boldogasszony jelentőségéről
Néhány nappal a csillagászati tavasz után, amikor a kertészek javában végzik a tavaszi oltásokat, a
borászok lefejtik a friss bort és más hordóba csapolják, kilenc hónappal Karácsony előtt anyaszentegyházunk is ünnepel. Nemcsak Urunk szenvedésének
szent negyven napját tartjuk, hanem ma, március
25-én Urunk hírüladásának szent eseménye ad alkalmat az ünnepre. Szent játék ez az idősíkokkal, mert
előre ünnepeljük azt, ami egyszer már bekövetkezett, és aminek gyümölcsét folyamatosan élvezzük.
Isten kegyelmének csodáját dicsőítjük, és az első
igazi Krisztus-hívőre, Máriára az egyszerű názáreti
lányra figyelünk. Isten nem hagyja magára az emberiséget az ősbűn óta sem. Teremtménnyé alázkodik,
és a teremtmény beleegyezését kéri a megváltáshoz.
A kezdettekkor Isten szólt: legyen! Most egy törékeny ember válaszol a teremtő felkérésére: Legyen
nekem a te igéd szerint!
Egyházunk külön ünnepet szentel tehát az angyali üdvözletnek is, hogy hangsúlyozza és nyomatékosítsa az ember-teremtmény méltóságát, felelősségét, hogy bátorítson minket: igen, Isten ennyire
komolyan veszi szabad akarati döntésünket!
Bár Isten szabadítása jöhetett volna hatalommal
és dicsőséggel is, ő mégis vállalta sorsunkat, s mindezt egy nő igenjéhez kötötte. A megváltó lehetett volna egy férfi és egy nő szerelmének gyümölcse, de a
mindenség teremtője így akart testvérünkké lenni.
Megtestesült egy szűz méhében. Isteni élet oltatott
egy emberi életbe. Egyedülálló nemesítés: így lett
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Jézus az örök Atya ingyenes ajándéka, s benne Isten
Egyszülött Fiát ismertük fel.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza erre az isteni megszólításra. Szabadon,
személyisége teljes súlyával, minden befolyástól
mentesen vállalta, hogy a Szentlélek mátkája legyen,
hogy édesanyaként kihordja, megszülje és felnevelje
az Üdvözítőt. Méhének áldott gyümölcse így szerezte vissza azt, amit az első Kertben az ősszülők elveszítettek. Isten így simítja el a szántóföldek göröngyét és teszi kertünket is újra az ő lakásává. Istvánffy
Miklós középkori hexametereiben ezért is fakadt dicsőítő szavakra imígyen:
Isteni Szűz, aki itt vagy, ne hagyj el bajunkban,/ Vedd
kegyesen fogadalmunkat, s add, hogy hazatérjünk/ Boldogan. Óvd a te pannón tájaidon meg a népet/ Szántóföldek
dús gabonáit…
Gyümölcsoltó Boldogasszony egyik legrégibb
Mária ünnepünk, amelyet már Jusztiniánusz előtt
Egyiptom és Szíria szerzetesei is megtartottak, hiszen elsősorban ők jeleskedtek a Mária-kultuszban.
A római egyház a VII. századtól ünnepli annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábor arkangyalt, hogy hírül
vigye Máriának az Istenanyaság titkát.
Megemlékezünk a mai napon arról, hogy az Isten ígérete beteljesedett, valóra vált a prófétai szó,
a Szentlélek által Isten belenyúlt az emberi történelembe, a szent Szűz igenje elindította az istengyermeki életet.
Nemcsak emlékezünk, hanem Mária példája által erőre kapunk, ösztönzést merítünk, feladataink
teljesítésére, ami nem más, mint az Isten akaratának teljesítése. Ahogy a zsoltáros szava beteljesedett
a Szűzanyában: Íme eljöttem, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem.
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Tavasszal zsendülnek a fák, rügyek pattannak
az ágakon, a rügyek nyomán levél és virág, kizöldül
a rét, termőre fordul az addig alvó természet. Ilyen
látványosan változott meg az emberiség élete is Mária igenje által. Nekünk is ez a teendőnk: terméken�nyé válni, gyümölcsöt hozni, teljesíteni a ránk bízott
feladatot. Ahogyan Mária tette: szolgálatkészen,
örömmel, bizalommal, Istenbe vetett hittel. Mária
nagysága ebben a rejtett szolgálatban, a csendes,
feltűnés nélküli termékenységben van. Kész volt
befogadni Isten ajándékait, megnyílni az Úr meglepetéseire, figyelni az isteni jelzésekre. Ilyen Istent
befogadó, gyümölcsöt termő emberekké kell nekünk
is válnunk. Szó szerint is termékenyek. Mert ha nem
vállalnak családjaink gyermeket, népünk Isten tervét hazudtolja meg. A gyümölcsoltás termékennyé
teszi a fát, (a kertészgazdák éppen most oltják be
gyümölcsfáikat) ez a gondolat már az elmélkedés
elején szerepelt, szerintem itt fölösleges, de életünk
csak akkor hoz gyümölcsöt, ha beoltjuk a hit, az istenszeretet nemes ágával, ha megtanulunk ajándékozni, feláldozni, megdolgozni, áldozatot hozni,
mások szolgálatára lenni.
Ha, mint Mária merünk kockáztatni, „bevállalósnak” lenni, vállalva a hit halálugrását, kalandját.
Akkor nem élősködünk, nem vadulunk el, nem tompul el az érzékünk a jó, a szép, a szent és igaz iránt,
akkor lesz elégtételérzés munkánk gyümölcsét élvezve, mert Isten áldása megsokszorozza befektetéseinket.
Gyümölcsoltó Boldogasszony az új életre figyelmeztet. Nemcsak az istenire, amelyet keresztségünkkor kaptunk, hanem arra az emberire is, amit
vállal a férj és feleség, és amely szent. Az élet Isten áldása. Azt eldobni, megölni, elutasítani annyit jelent,
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mint magát ISTENT elutasítani. A Kikelet anyja, a
Boldogságos Szűz azzal, hogy engedte Istent beleszólni magánéletébe, üdvtörténeti szereplővé lépett
elő. Az egész emberiség képviselőjeként lett a megtestesülés részese. Partnere lett Istennek. Amikor
ma Őt köszöntjük hálát adunk Istennek, ezért az
óriási kegyelemért, hogy egy ember ily módon közreműködhetett a megváltás nagy művében.
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21. Húsvéti bárány és pünkösdi rózsa
A karácsonyi angyalvárás és szánkózás mellett
szívesen pörgetem vissza az idő kerekét, a húsvéti
ünnepek miatt is. Különösen az egyházi szokások és
ceremóniák érintettek meg. Szépvízen, ahol a gyermekkorom telt, nagyböjt folyamán egymással versenyeztünk, felszegi és alszegi gyerekek, hogy ki gyűjt
több pontot péntekenként, amikor a keresztútjárás
állomásain elképzeltük magunkat Jézus mellett a
Golgotán.
Szilágyi István papbácsi a templomban diafilmek kockáit vetítette, miközben szomorú, klasszikus zenét hallgattunk az ő Majak-magnójából, és
nem tudtuk elhinni, hogy Jézus ennyit szenvedett
értünk. Addig is jártunk moziba és néztük a cowboy-filmeket, de ezek a vetítések egészen másról
szóltak, és annyira megmozgattak, hogy az iskolában napokig, egymás között is erről beszélgettünk.
Titokban irigyeltük a papbácsit, és olyan nagynak
tűnt a szemünkben, amiért ilyen csodálatos mozit
vetít nekünk a templomban. Aztán ahogy közeledett Húsvét ünnepe, egyre több tennivaló akadt a
templomban és körülötte. Mint lelkes ministránsok,
mindent tudni szerettünk volna, a harangozónak
és a plébános úrnak mindenben segíteni akartunk.
Izgalmas volt, ahogyan a kereszteket Feketevasárnap lila lepellel letakarták, aztán Virágvasárnapra
gyűjtöttük a pimpót, azaz a barkaágat, amellyel körmenetet tartottunk. Nagyon vigyáztunk ezekre az
ágakra, hiszen nyáron, amikor „erős idő” lett, dörgött-villámlott, édesanyánk leoltotta a villanyt, áhítattal meggyújtott egy gyertyát, a pimpót betette a
kályhába, a tűzre, közben imádkoztunk, hogy Isten
űzze el a nagy időt.
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A legizgalmasabb a nagypéntek volt, amikor
nem lehetett csengetni és harangozni, csak a fakolompokkal zörgetni, és a toronyban harang helyett
kelepelni. Tényleg a gólya kelepeléséhez hasonlított
a kereplő hangja, amelyet a toronyban egy hajtókarral körbehajtottunk, és egy-egy fasíp odacsapódott a
talpához, nagy, kerregő zajt keltve maga után. Nagypéntektől nagyszombat estig többször kellett jelezni
az embereknek a harang helyett, úgyhogy felváltva
versenyeztek az erősebb fiúk, hogy most ki szalad fel
a toronyba, hogy az öreg harangozó, Anti bácsi helyett „elkelepelje” a „csonkamisét”. A szertartás alatt
nagyon meglepődtünk és szomorúak lettünk, hogy
az ártatlan Jézust keresztre feszítették, aztán sírba
tették. De elhatároztuk, hogy őrt állunk a sírja mellett, nem engedjük, hogy ellopják a rossz emberek.
Ezért nagypéntek estétől Húsvét hajnaláig, a feltámadásig beosztottuk egymást, és őrködtünk. Minden órában egy másik váltás állt szolgálatba, de a
legizgalmasabb az volt, hogy egy órán keresztül nem
volt szabad még megszólalnunk sem a templomban.
Így hát olvasgattunk az imakönyvből, vagy imádkoztuk a rózsafüzért. Otthon persze édesanyám,
édesapám és a bátyámék készülődtek az ünnepre,
takarították az udvart, főzték a tojást, előkerült a téli
disznóvágásról eltett sonka, egy fonott kosár hímzett terítővel, hogy majd abba vigyük húsvét hajnalán az ételt szenteltetni.
Elmaradhatatlan otthoni szertartás volt a bárány
levágása – ez a férfiak dolga volt – amelyet édesapám
mindig úgy vezetett le, mint valami művész. Ahogyan felhúzta az istálló elé, ahogyan pengeéles bicskájával finoman megnyúzta, ahogyan a combokat
„lesirítette”, azt egyszerűen tanítani kellett volna.
Mi gyerekek megborzadva, csodálkozva és ámulatba
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esve álltuk körül, meg se mertünk szólalni, miközben a legéletrevalóbb bárányból percek alatt sültnek
és szenteltetnek való lesz. A bárányvágás szertartása
nélkül a húsvét ünnepe sohasem volt teljes. Édesanyám celofánba takarva megsütötte a combokat, és
felszeletelve készítette elő, hogy másnap reggel mehessünk az ételszentelésre.
Előtte azonban Nagyszombat éjjel megbabonázott az a mennyországi hangulat, hogy kigyúlnak a
fények a templomban, rázendített az orgona az Állelujára és a Tedeumra, „felkeltettük” az Úr Jézust, és
éjfél körül égő gyertyákkal kivonultunk a templom
elé. Visszhangzott az egész falu, minden házban sötét volt, de a templom fénye bevilágította az éjszakát.
Ezek a húsvéti éjszakák minden évben elvarázsoltak.
Nem tudtuk magunknak megmagyarázni, csak an�nyit fogtunk fel, hogy ez valami isteni, csodás mesevilág, amely közénk jött. Mintha az ég színpadán elhúzták volna a függönyt, és most egy kicsit belátunk
oda, ahonnan jön a titokzatos fény.
Húsvét hajnalán már korán keltünk, hogy az
ételszenteléskor minél közelebb kerüljünk a templom bejáratához, hiszen onnan kezdte a pap az imát.
Aki későn jött, az a sor végére került, és oda nem jutott annyi szenteltvíz… Máig sem felejtem el, hogyan
vigyáztunk otthon, még a tojáshéjra, a morzsára is,
nehogy leessen a földre, mert az „meg van szentelve”. A csontokat sem adtuk akkor a kutyának, hanem
elégettük.
Húsvét ünnepe azért is izgalmas volt, mert a falu
felső részében, a Nádon, ahol olyan finom káposzta
terem, volt egy sík terep, egy kaszáló, ahol minden
évben focizni szoktunk. Húsvét délutánján öregek
és fiatalok egymással mérkőzve rúgták a labdát,
miközben a fél falu drukkolt kedvenc csapatának.
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A felszegiek főleg a fiatal csapatot erősítették, de az
öregebbek között is volt néhány olyan focista, aki
már a csíkszeredai csapatban játszott. Ugyancsak
húsvét táján, ha hóolvadás volt, csapatostól mentünk
„békászni”, vagyis a tócsás, sekély patakból kapkodtuk ki a hólével érkezett békákat, miközben néhány
társunk egy-egy „hutyuróval”, faággal koppintott a
fejére, így a béka hamar megadta magát. Estére viszont meg kellett nyúznunk, mert édesanyánk csak
a tiszta „békacubókot” volt hajlandó megsütni, amit
aztán olyan becsben tartottunk, mint máskor a csirkecombot.
A húsvéti ünnepek hamar véget értek, mert kezdődött az iskola, a mezei munkák, megérkeztek a
fecskék és a gólyák, lehetett mászkálni a természetben, hogy ibolyát, báránylábat (kankalint) és vad boroszlánt (orgonát) szedjünk. Mikor nagyobbacskák
lettünk, – úgy hetedikben, nyolcadikban –az erdészeti hivatal jó pénzért csemeteültetést szervezett,
amelyre szinte minden gyerek jelentkezett. Ma is
olyan jólesik látni azokat a fákat, az út menti erdőcskében, amelyeket mi ültettünk hajdanán, a húsvéti
vakáció idején.
A 70-es, 80-as években, a pünkösd nem jelentett
nekünk pünkösdi búcsút, mint ma. Akkor erről nem
is hallottunk sokat, legfeljebb az öregek beszéltek
róla és a somlyói Máriáról – suttogva. Akkoriban
édesanyámmal kézen fogva, egy-egy hétköznapi
csíkszeredai bevásárlás után ki-kiruccantunk a városi busszal „Mária lábához”, de a pünkösdi ünnepeket otthon töltöttük. Az elsőáldozások emléke elevenen él bennem. Mindig pünkösd előtt történtek,
ekkortól nagyok, bennfentesek lettünk az egyházban, gyónhattunk-áldozhattunk. Pünkösd után már
mi, elsőáldozók szórtuk a virágot Jézus elé az úrnapi
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körmeneten. A katekizmus válaszait kívülről megtanultuk és egy csomó olyan imádságot, amelyet azóta
is büszkén mondunk. Azokon az ünnepeken a falu
apraja-nagyja ünneplőbe öltözött. A bérmálásos csoportképek, sőt még az elsőáldozósak is mindig székelyruhában készültek. Akárhányszor hazamegyek,
és bekukkintok a hittanterembe, megakad a szemem a székelyruhás emlékképeken. Feldíszítettük
a templomot és környékét, előkerültek a székelyruhák, és a mise végén, az a jellegzetes tejeskávé,… –
annak az ízét egyszerűen nem lehet utánozni. Még
évekkel az elsőáldozásom után is főministránsként
vezettem az elsőáldozókat, csak azért, hogy ihassak az elsőáldozók tejeskávéjából. Ha jól esett, akár
több csuporral is. Mert a ministránsok „protekciósok” voltak. Az elsőáldozókkal együtt lefényképezték
őket, ehettek a kalácsból, és ihattak abból a csodálatos ízű tejeskávéból. Az a kávé nem mindig volt
kakaós, hiszen nemigen lehetett kapni kakaót, vagy
csak keveset. Néha pörkölt cukor vagy cikóriakávé
is megtette… Otthon ritkán került az asztalra, úgy
hogy az elsőáldozás ezért is ünnep volt. Hetekkel azelőtt készültünk rá, és a kávé íze sokáig a számban
maradt.
Pünkösd előtt volt nem sokkal a búzaszentelés
is, amikor a kora tavasszal elvetett búzát nagy virágcserepekben megszentelte a papbácsink, és közben
a négy égtáj felé fordulva imádkoztunk-énekeltünk,
hogy Isten óvja meg a vetéseinket. Már itt volt a tavasz, már éreztük a virágok és a friss zöld fű illatát,
nagyon sokat bóklásztunk a kertben, a patak mentén,
a bárányokat kihajtottuk a legelőre, és indiánosat
játszottunk, bújócskáztunk a bokrok között. Kedvelt
játékunk volt a pittyezés. Egy kisebb faágat mindkét
végén meghegyeztünk, aztán egy puliszkakeverő
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nagyságú bottal felpattintottuk, és annyi hosszat
kellet utánamenni, amennyire a levegőbe el tudta
ütni valamelyik. Volt, amikor a patakkal vitettük
tovább, hogy a másiknak nehezebb legyen a következő ütés. De ugyanilyen izgalmas volta parittyázás,
vagy a kaszafáncból kialakított íjászlövöldözés is. A
varjak s a verebek nem nagyon szerették. Amikor a
bárányokat már kihajtottuk a legelőre, olyan szabadok voltunk, hogy csak, hiszen nem jöttek utánunk
a szüleink, egész nap barangolhattunk, felfedeztük
magunknak az erdő titkait, ismertünk minden bokrot. Később, úgy nyolcadik körül a szűrő nélküli Carpati-cigarettát is egy megjelölt bokor tövébe vagy kő
alá rejtettük el. Volt úgy, hogy elaludtam bárányőrzés közben, aztán órákig kerestem az elcsatangolt,
vagy éppen az árnyékba félrehúzódott juhokat, mert
nem mertem volna nélkülük hazamenni. Jobban
szerettük ezt a fajta elfoglaltságot, mint a kapálást,
mert rengeteget játszhattunk, szórakoztunk.
Pünkösd napja körül négyévenként a püspök bácsi is meglátogatta a falut, és a nagyobbak bérmálkozhattak. Ha Szentlélekjárás, akkor püspökjárás. Bennünk a kettő egyet jelentett. Szilágyi István papbácsi
művészlélek volt. Olyan gyönyörű, élethű galambokat
tudott rajzolni, és festeni is, hogy nem volt nehéz elképzelni a Szentlelket galamb képében. Külön megtiszteltetés volt annak, aki beöltözött ministránsnak
a püspöki misén vagy, ha a püspöktől szentképet kapott. Még most is megvannak ezek a képek valamelyik imakönyvben. Az én osztályomat az a ’szerencsétlenség’ érte Szépvízen, hogy minden püspökjáráskor
„csak” a segédpüspököt láthattuk. Tehát Jakab Antal,
Bálint Lajos és Jakubinyi György is segédpüspök korában járt az én falumban. De ez annál érdekesebb volt,
mert így legalább őket is megismerhettük.
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Hittanórán már sokat tanultunk a pünkösdről.
Megtudtuk, hogy miért piros a miseruha színe, ki
a Szentlélek, hogyan ábrázolják, miért rajzolnak
egyszer galambot, máskor tüzes lángot, amikor a
Szentlelket tanítják. A papbácsink minden ünnepet,
minden titkot, vallásos igazságot megszerettetett,
annak ellenére, hogy egy csípős vesszővel tartott
rendet az órán, ha sokat rendetlenkedtünk.
A somlyói búcsúra nem szabadott járni, vagyis
a nagyok ezt tanácsolták, és mindig rászerveztek
valamilyen pionírrendezvényt pünkösd napjára,
meg ’megéneklünk romániát’, ’tavasz a hargitán-t’,
vagy sörfesztivált. De a pünkösd körüli hétköznapokat úgy osztottuk be, hogy legalább édesanyámmal,
egyszer bementünk Csíkszeredába vásárolni, onnan
meg ki Somlyóra, és Mária szobránál imádkoztunk.
Gyermekként sokáig összetévesztettem a bazsarózsát a pünkösdi rózsával, mert az nyílt ki ekkorra.
A pünkösdi énekeket kívülről fújtuk, szinte minden
szakaszt ismertünk. Az apostolok pünkösdvárásába
így könnyen beleéltük magunkat, hiszen a papbácsi
a Bibliából mindent megtanított, ami erről az ünnepről szólt. Az énekeket egyenesen élveztük, mert
annyira fülbemászó dallamok voltak, akárcsak a
népdaloké. Énekelni nagyon szerettünk, és az volt a
nyerő ministráns, aki a legtöbb éneket imakönyv és
segítség nélkül el tudja énekelni.
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22. A kút vize
Gondolatok az ökumenikus imahét bibliai igéje („Adj
innom” – Jn 4,7) kapcsán – 2015
Néhány éve egyik ismerősömmel Csíkszeredától
Marosvásárhelyre jövet az út mentén meg-megálltunk és kutakat fényképeztünk. Anyagot gyűjtöttünk egyfajta kút-meditációhoz. Közben pedig elbeszélgettünk arról, milyen sokrétű jelképrendszere
van a kutak formájának, alakjának és, hogy milyen
fontos az ember életében a kút, mint jelkép és valóság.
Legyen szó kerekes kútról, gémes kútról, állatok
itatására vagy az ember szomjának oltására használt
kútról: a kút vize életet ad, éltet. A csatornarendszerek és a vezetékes víz világában is mennyire létfontosságú a föld mélyéről feltörő éltető forrás, melynek
tisztaságát óvnunk kell, védeni a szennyezéstől, a
mérgezéstől. A kutakat időnként fertőtlenítjük, tisztítjuk, mélyítjük. A kutat minél többet használják, annál jobb, frissebb a vize, annál erőteljesebb a forrás.
A kútásás is művészet. Megtalálni azt a talajszintet,
azt az eret, amely megfelelő vízhozamot biztosít az
egymást követő nemzedékeknek, ha kell több száz
éven keresztül, amely nem apad el, s amelynek birtoklása biztonságtudatot, életmentést is jelenthet. A
kút több mint „stratégiai vagyontárgy”. A kútért már
harcoltak is szembenálló felek, mert nehezen jött rá
az ember, hogy a kút közös. Mindenkié. Elidegeníthetetlen. Gondolhatunk arra is, milyen jelentőséggel
bírtak-bírnak egy-egy településen a közkutak, ahová
a falu apraja-nagyja vízért jár. Manapság már a térképeken is megjelölik, mert egy sivatagos területen
például fontosabb mint az országhatár.
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Gyermekkoromban a mi udvarunkon sem volt
kút. A szomszédba jártunk vízért, és nagyon kellett
vigyáznunk, hogy a vödörből egy csepp se loccsanjon
ki. A kút vizét nem volt szabad pocsékolni, pazarolni,
sőt még a kert földjére sem öntöttük. Azt csak inni,
főzni használtuk, mert a kútvíz drága, szent dolog.
A kútba nem dobunk szemetet, káros vagy mérgező anyagot, a kút vizével nem játszunk. Voltak közkutak is, ahol nem egyszer sorban álltunk vízért, de
ez a sorban állás az egymáshoz tartozást erősítette.
Nem feszengtünk idegesen, nem hisztiztünk, hogy
kedvezményesen hamarább jussunk vízhez, hanem
beszélgettünk, örvendtünk a találkozásnak, segítettünk a másiknak – fiatal az idősebbnek, felnőtt a
gyereknek –, ha egyedül nem tudta felhúzni vagy kitölteni a vizet. Az erdei kutakat, vagy a kaszálók kútjait kiépítettük, keretbe raktuk vagy küpüvel védtük,
ágakkal elbarikádoztuk, hogy az állatok ne tapossák
el, ha szükség volt fakéregből csorgót alakítottunk
ki, hogy a kút vize tiszta maradjon. A vízhordás egyszerre volt megtisztelő feladat, játék és élmény.
A Biblia is beszámol kutakról, melyek egy közösség, egy egész nép sorsát meghatározták. A kút az
élet forrása: hely, hol összefutnak az emberek. Gazdát cserélnek a hírek, tudomást szerzünk a világ dolgairól. A kút a konfliktus és kibékülés helye. Tövében
megpihen a fáradt vándor, a tikkadt szárazságban
felüdül és szomját oltja. Találkozóhely. Férfi és nő
találkozásáé, mely házassággal végződik. A kút Isten
jelképe, aki óvja, gondozza, megitatja népét. A felszínre törő kútforrás eredményeképp a sivatag földje oázissá zöldül, lombos fák, buja növényzet jelzi,
hogy az élet győzött a pusztulás fölött. Ahol víz van,
ott élet van. Mózes vizet fakasztott a sziklából, de a
bűn miatt a víz íze is megkeseredik a választott nép
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fiainak szájában. A Jordán folyó élettel tölti meg Izraelt. Jézus maga is örök életet adó vízként kínálja fel
magát a szamariai asszonynak. Így szól az asszonyhoz: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, megszomjazik, de
aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé
nem szomjazik meg. A víz, amelyet adok neki, örök életre
szökellő vízforrás lesz benne. ” (Jn 4, 13-14b)
1. Jézus ismerte azt az asszonyt. Még születése
előtt. Akárcsak minket. Jobban, mint az egész falu.
De ő nem elítél, hanem felemel. Életet ad. Azért jött,
hogy életünk legyen. Azt mondja az asszonynak:
„bizony nincs férjed, akire támaszkodhatnál, akivel
boldog lennél. Férfijaid voltak, de a te igazi vágyadat
nem töltötték be. Az ember többre vágyik, mint amit
a föld, az evilág, a test, az ösztönök a pénz, a társ
meg tud adni. Pedig örök életre szökellő vízforrás
van benned… Hogy ezt megtapasztald, innod kellene abból a vízből, amit én tudok nyújtani.”
Csak ezt a kutat betömtük, elnyomtuk, megmérgeztük. Olcsó, jól hangzó jelmondatokkal, varázsigékkel, pénzzel, irigységgel, ideig-óráig tartó
dicsőséggel, hírnévvel, hatalommal. Nézzünk szét a
világban: erről írnak a lapok, erről beszélnek a hírközlő eszközök, erről fecseg a fészbuk és a világháló.
Elvitattuk Istentől az élet forrásának jogát. Elhallgattatjuk a hangját vagy éppen gúnyoljuk, viszonylagossá tesszük, megkérdőjelezzük. Kétségbe vonunk alapértékeket, elveket, igazságokat. Ez pedig
bizonytalanságot és elbizonytalanodást szül. Hárítunk és igazoljuk magunkat ezzel a kicsavart logikának sem nevezhető gondolkodásmóddal. Lehazudjuk a valóságot és takargatjuk igaz valónkat, sebzett
énünket. Nekünk fontosabb a luciferi álszabadság,
szabadosság, a látszatsiker és jólét, mint a jézusi
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felszabadítás. Emiatt önzőkké, egoistákká váltunk,
akik állandóan a szomszédot vizslatjuk, mindent
pénzben mérünk, még a saját lelkünk üdvét is.
„A keservesen megszerzett szabadságjogainkat sem adhatjuk fel. A félelem nem tehet lakatot a szánkra. A párizsi
újságírók véráldozata példa kell legyen. Mert ők a fenyegetések, a gyújtóbombás támadás ellenére sem mondtak le
véleményük közzétételéről. Még akkor is elismerést érdemlő
a bátorságuk, ha a mi erkölcsi mércénket meghaladó kíméletlen nonkonformizmussal hánytak tollhegyre iszlámot
és zsidóságot, katolicizmust és szélsőbalt.” (K. Zs.: Je suis
Charlie-népújság-jan. 8.) „Azt hirdetjük, hogy Isten nem
lehet politikai vagy közszereplő. Magánszemélynek kell
lennie… Ha Isten belekeveredik a politikába, a demokrácia
veszélybe kerül. ”(Biard-Ch. H. – főszerkesztő)
Micsoda…?
Amikor Ábrahám kutat ásott és ellenségei, a filiszteusok betömték, jött Izsák, és újra kiásta azt.
Minden ember szívében ott rejtőzik az élő vizek forrása, ott rejtőzködik az égi dolgok megértésére való
képesség, ott rejtőzködik az Isten képmása. A filiszteusok, vagyis a gonosz szellemek ezeket a kutakat
tömték be földdel, de a mi Izsákunk, vagyis Jézus
újra kiásta szívünkben a kutakat, élő vizeket fakaszt
belőlük. Ássunk olyan mélyre, hogy a mi kútjainkból fakadó víz bőségesen megitassa valamennyiünk
nyáját!
Egy európai ember Afrikába utazott. Olyan nagy
volt az aszály, hogy kiapadtak a kutak, nem volt víz.
Lehetett tudni, hogy valamennyi víz van a mélyben,
ezért kezdtek kutat ásni, de a törzs azt mondta föl
kell adni, nincs értelme. Emberünk bíztatta őket,
hogy ássanak tovább. Már mélyebbre ástak, mint
az eredeti kút, de víz sehol. Sorban adták fel a kútásók. Az ember csak bíztatta őket, hogy ne adják fel,
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ássanak még mélyebbre, de egyre többen elmentek.
Egyszer csak elérték a vizet. Később megkérdezték
ezt az embert, hogy mi volt a legnehezebb az egész
folyamatban. Azt mondta, az hogy amikor már volt
víz, rávegye azokat, akik ottmaradtak, és végig kitartottak, hogy adjanak azoknak is a vízből, akik közben elmentek… Nem hiába mondja ma Kiss Ulrich
jezsuita páter: „Az irigység, mint motívum és a hazugság, mint technika – ezen alapszik az egész kései kapitalizmus. ”
2. Életadó víz. Forrásvíz. A négy őselem egyike.
Nem pocsolya, nem felcukrozott limonádé, nem
energiaital, nem szénsavas szóda, nem mámorító
alkohol. Hanem tiszta víz, ami éltet és gyógyít. Jézus
szerint annyira nélkülözhetetlen az örök élet vize,
mint amennyire a fizikai élethez szükséges feltétel
a tiszta víz. Az európai parlament döntése szerint
a víz nem oltja a szomjat, nem gyógyszer (talán olvasták a karikatúrát, miszerint a borban igazság, a
sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak…). Miközben hallatlan vízpazarlás, pancsolás
folyik a génmanipulált élelmiszerek és a műanyagok
előállításánál. Jóllehet a víz minden gyógyszer alapja, szervezetünk egészségének garanciája. Testünk
is nagyrészt vízből áll. Egy pohár víz csodákra képes:
hűsít, nyugtat, éleszt, táplál, erőt ad. A víz lételem.
Ha túl sokat fogyasztunk belőle, kimegy szervezetünkből a só, ha túl keveset, kiszáradunk. Ha állandóan szomjazunk, jelzi, hogy közel a cukorbetegség
vagy a veseelégtelenség.
De ugyanígy az örök élet vizével való szomjoltás
is erőt, életkedvet, reményt ad. Mit jelent az élet?
Nem pusztán megmaradás, fajfenntartás vagy életösztön, hanem: dinamizmus, lüktetés, vibrálás,
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folytonos megújulás, áramlás, alkotás, újjáteremtés.
Élni annyi, mint haladni, fejlődni, alakulni, változni,
jobbá lenni, beteljesedni, hazajutni Istenhez.
3. Az imahét üzenete, hogy járuljunk valamen�nyien az örök életet adó kúthoz… Ilyen csak egy van:
Jézus Krisztus. Ő hív minket ezekkel az alkalmakkal,
hogy merítkezzünk belőle, legyen életünk forrása, szomjazzunk utána, és szemben a világ kínálta
reklámokkal, az ellenérdekeltek hangoskodásának
dacára igyunk Belőle. Ő nem apad ki. Őt nem lehet
kisajátítani. Többféle vederrel merítünk, különböznek a merítőedőnyek, de ugyanaz a víz. Ugyanaz a
kút: Jézus Krisztus. Ugyanarra a kútra járunk vízért.
Bármilyen felekezethez tartozzunk is, ugyanaz a víz
oltja szomjunkat. Ő mindannyiunk életét táplálja. S
meglátjuk, mint ez az asszony, mi magunk is áldás
forrása leszünk mások számára. Lelkünkben felfakadnak a szeretet tetteinek, az örök életnek a forrásai. Lesz erőnk megbocsátani, küzdeni a rosszal,
a tunyasággal, a kényelmességgel, a rezignációval,
a reményvesztettséggel, a közönnyel. Csak Jézus
Krisztussal győzhetjük le a gonoszt, tisztíthatjuk ki
lelkünk mérgezett kútjait, és önthetünk erőt egymásba, együtt. Mert Jézus kútja, mint a Jákob kútja
összeköt, összehoz, egymáshoz vezet. Mindannyiunknak az ő örök életet adó vizére van szükségünk.
Ha az ő vizét isszuk, nem szikkad ki az életünk, ha az
ő kútjából merítünk ellenállóbbak leszünk a bűnök
baktériumaira, lelki immunrendszerünk megerősödik, és szomjunkat nem kell más italokat kóstolgatva oltanunk. Isten szomjazik ránk. S ha őszinték
vagyunk magunkhoz, mi is igazából Őt szomjazzuk. Hallgassunk ezekre a szívünk legmélyén feltörő igazi vágyakra, valljuk be magunknak, merjünk
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tisztességesek lenni önmagunkkal szemben, bevallva, hogy az örök élet vizét, amelyet Jézus ad nekünk
– nem pótolja semmi.
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23. Szösszenet a székelyekről
Milyen a székely ember? Vizsgáljuk meg közelebbről. Különféle vélemények, beskatulyázások,
előítéletek, ellenségeink vagy az idegenek által táplált érzések, tapasztalatok manapság is erősítik ezt a
székelyekről alkotott képet.
Először is, amire méltán lehet büszke, hogy: szavatartó. Amit megígér, azt állja. Az e-t á-nak vagy
ö-nek ejti. Szinte szófukar, mégis szókimondó. Tömören, lényegre-törően közli mondandóját. Mellébeszélés nélkül. Csak érteni kell a nyelvén. Mikor
megszólal, élére állítja szavait, esze ’feszt keze ügyibe’ van. Vitapartnerét hamar zavarba ejti, mert úgy
válaszol, ahogy kérdezik, s nem ahogy elvárják tőle.
Amíg más egyet gondol, ő kettőt. A székely büszke,
konok, sőt nyakas, bütürmec, akaratos, önfejű: amit
a fejébe vesz, azt véghezviszi, akkor is, ha a víz alatt
kell a tenyerét megköpnie.
Öntörvényűsége nem ismer pardont. Ezért a sok
meggondolatlan önbíráskodás.
A zord életkörülmények (a külvilágtól elzáró hegyek, a kegyetlen telek, a mostoha termőföld stb.)
megedzették, életrevalóvá tették. A székely ember
leleményes, szorult helyzetben is feltalálja magát. Jó
mesterember. Facsarintos eszének, furfangos észjárásának köszönhetően a mostoha körülményeket is
a javára képes fordítani, ’megél még a jég hátán es’.
Szíjas, ellenálló, kitartó, nem ijed meg az árnyékától.
Bátran belevág új dolgokba is, s végigviszi, amit elkezdett. Ezért becsül meg és használ ki minden talpalatnyi földet, ezért képes ezermester lenni, ezért
értékeli a természet és Isten ajándékait.
A kevésnek is örül, örömében és bánatában egyaránt dalra fakad. Szeret és jól tud mulatni. Bírja a
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hideget, a szidást s a pálinkát, mindig kéznél van a
bicskája. Neki nem kell a másé, de amiért megdolgozott, ahhoz ragaszkodik. Képes kiállni jogaiért, az
igaz ügyért. Nem szereti a kötöttséget, főleg nem az
elnyomást.
Szabadságszerető, idegen tőle a jobbágyoskodás, a jobbágylelkület. Nem „paraszt”, a szó megbélyegző értelmében, nem rabszolga, még akkor sem,
ha inkább falun élne, mint városon. Szolgál, de nem
szolgalelkű. Inkább harcol, s szilaj katonaként védi
jussát. (Ezért áll közel szívéhez az autonómia…) Az
erdélyi fejedelemség idején, a vazallusi állapot mai
szóval sokkal több autonómiát biztosított a székelyeknek, amiért ők a saját vérükkel vállaltak garanciát.
Mert a székely ilyen: tiszteli a tekintélyt, annak
szava szent, mert tudja, hogy igazat mond. És ha őt
a vezetők ösztönzik, lelkesítik, feltétlenül bízik bennük, és hűségesen kiáll mellettük. De sajnos sokszor
átverik, hitegetik ma is, mint akkor.
Harcos, küzdő, önellátó a székely ember. Azt
mondják: „olyan, mint a magyar, csak egy kicsivel
több…” Hadd fokozzam egy másik mondással is:
„amíg két székely van a fődön, nincs veszve a nemzet, csak az egyik asszony legyen…”
Igazságérzete erős: vele nem lehet ujjat húzni,
amikor erősíti igazát. Egyenest, szemtől-szembe
szereti ügyeit intézni. Magányos fenyőként egyedül
szeret csinálni mindent, de ha szükség van, összefog, és kalákában is megmutatja erejét.
Furfangos, csavaros eszű góbé, kenyere a tréfa
és a huncutság, szeret élcelődni, de könnyen meg is
sértődik. Érzelmeiben visszafogott, de mély érzésű,
nagy szívű, és őszintén szeret. Sokan – köztük saját
fiai is, főleg a nagyvárosiak – lenézik, megvetik.
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Primitívnek, együgyűnek, lemaradottnak, vidékiesnek tartják, csak azért, mert nem fut a divat
után. Pedig ő képes alkalmazkodni, ha muszáj. És
Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Brassót, Budapestet
kis túlzással ma is a Székelyföld látja el magyar utánpótlással. Székelyföldről áramlik most is a „humán
erőforrás” szerte a nagyvilágba. Székelyföld ma is a
nemzet belső anyaországa, a magyarság lelki aranytartaléka…
Most pedig nézzük azokat a tulajdonságainkat,
amelyekre nem nagyon lehetünk büszkék, amelyek nem a jó hírünket öregbítik: a csúnya beszéd,
a káromkodás, az alkoholmámoros kicsapongás és
erőszak, a verekedés és bicskázás, a feljelentések
és árulkodások. Micsoda bosszúállásra vagyunk képesek a rokonságon belül, vagy azzal szemben, aki
megbántott minket. És milyen nehezünkre esik a
bocsánatkérés. Hány családban megszűnne a szenvedés, ha tudnánk bocsánatot kérni…
A durvaság és az alkoholizmus mellé tegyük oda
még az olyan „nemzetrontó” bűnöket is, mint pl. a
gyermekgyilkosság, a hitehagyás, a bosszúállás, a
’megbocsát de nem felejt’ szkizofrén magatartás, a
véget nem érő családi cirkuszok és pereskedések a
föld, a birtok miatt…
És ott vannak még az apátlan gyermekek, a leányanyák vagy az agglegények… Höngörgőzzünk
le az oldalon, belé a szerelempatakba… Toljuk a különféle pártok, rendszerek, ideológiák szekerét, elés beáruljuk, feljelentjük, ha kell megnyuvasztjuk
egymást a túlélés jegyében. Nyilván ezek nemcsak
székely specialitások. A hűség feladásáról nem is beszélve.
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24. Kétségek közt
Jean Buridan Bethune (1300-1359) középkori
skolasztikus, a párizsi egyetem rektora, előadásain gyakran beszélt egy szamárról, ami előtt három
köteg széna volt ugyanolyan mennyiségben, minőségben, egyenlő távolságban, nem messze a kúttól.
A szamár annyira elbizonytalanodott, hogy nem tudott választani a kötegek között, ill. hogy mivel kezdje, egyen-e vagy igyon előbb, így éhen és szomjan
pusztult. Mi is sokszor vagyunk így, nemcsak mert
nem merünk kockáztatni, vagy félünk a következményektől, hanem mert sokszor mindenik választás
jót ígér, és szívünkben, agyunkban sem egyértelmű,
hogy melyikkel járunk jobban…
Csapongunk a végletek között, szétfeszítenek
vágyaink, s elbizonytalanodva őrlődünk kétségeink
közt: mitévők legyünk?… Sőt, van eset, hogy ugyanazt a személyt, tárgyat-vágyat egyszerre szeretjük
és gyűlöljük, mint ahogyan az ellentmondásos szerelem halhatatlan példája mutatja, amelyben a latin
C. V. Catullus szenvedélyét jelzi a csapodár Lesbia
iránt: „Gyűlölök és szeretek. Mért? Nem tudom én
se, de érzem: így van ez, és a szívem élve keresztre
feszít. ” (Szabó Lőrinc ford.)
Érzelmeink ritkán egyszerűek és egyértelműek.
Megesik, hogy egyik szemünk sír, a másik nevet.
Ebben a kétértelmű lelkiállapotban öröm és bánat,
vágyódás és rettegés, gyönyörűség és fájdalom keveredhet. A mindennapi tapasztalat is azt sugallja,
hogy az ember megosztott. Kettősségek, ellentmondások csapdájában, páros fogságában él, sokszor
nem tudva, melyiket válassza. Pedig a rossz döntés
is jobb, mint a bizonytalanság.
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Valóságos vagy kitalált, elvont vagy konkrét,
humán vagy reál, elméleti vagy gyakorlati, cselekvő vagy szenvedő, személyes vagy tárgyilagos, szép
vagy csúnya, férfi vagy nő, falusi vagy városi, kicsi
vagy nagy, kinn vagy benn, fent vagy lent, kövér vagy
sovány, látható vagy rejtett (láthatatlan), fizikai vagy
szellemi, testi vagy lelki, jó vagy rossz, szép vagy
csúnya, fény vagy árnyék, ideges vagy nyugodt, beteg vagy egészséges, öröm vagy bánat, bal vagy jobb,
civil vagy hivatásos, szent vagy profán, ünnep vagy
hétköznap, szegény vagy gazdag, élet vagy halál…
Ezek kioltják vagy kiegészítik egymást? Nemde
két fél egy egész?! Mindkettő ugyanannak az egynek
a fele-fele része… Tulajdonképpen nem vagy-vagy,
hanem is-is.
Egyszer padlón vagyunk, máskor pedig madarat lehetne fogatni velünk. Azok is mi vagyunk, akik
haragunkban toporzékolunk, dühbe gurulunk, de
azok is, akik tapintatosak és gyöngédek, becsületesek vagy akár csibészek vagyunk. A szent szintúgy
bennünk lakik, mint a gazember.
A kérdés adott: mit kezdünk ezzel? Elnyomjuk,
elfojtjuk, letagadjuk, megjátsszuk magunkat, mintha nem lenne, vagy szembenézünk lelkünk bugyrainak sokféle, sötét, vagy világosabb, nyilvánosság elé
való részével? Benső énünk minden rétege hozzánk
tartozik, nincs értelme úgy tenni, mintha nem vennénk róla tudomást.
Olyan könnyen ítéletet mondunk másokról, vagy
megbotránkozunk bennük. Olyan könnyen beskatulyázunk embereket – mellettünk élőket, házastársat,
vezetőket –, s ha személyiségük más oldala villan fel,
megütközünk, kiábrándulunk, csalódunk, egyenesen elutasítjuk őket. Holott akkor is ugyanarról az
emberről van szó. Miért ne férne meg bennünk a jó
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és a gonosz, miközben persze mindent meg kéne
tenni, hogy kevesebb legyen a rosszból és több a jóból? A konkoly és a búza együtt növekszik lelkünk szántóföldjén is (Mt 13, 24-43). Kétféle törvényt érzek magamban, írja Szent Pál a rómaiaknak (7, 14-25). Bár a jót
szeretné tenni, a rosszra áll készen. Tudatában van
ennek a belső meghasonlottságnak, amit az áteredő
bűn okozott. Egyfajta kettősség, a test-lélek, az ösztönök és a szellem küzdelme kíséri végig az embert.
Az ősbűn óta ez a szkizofrénia, ez a lelki tudathasadás mindannyiunk sajátja, együtt kell élnünk vele.
Sárból és napsugárból gyúrt össze minket az Úr (Madách: Az ember tragédiája 15. rész). Alattunk a föld,
fölöttünk az ég s bennünk a létra (Weöres Sándor). A
föld anyagából teremtett Isten, s az Élet leheletét „fújta
orrunkba”. Még Isten angyalai sem tökéletesek, mert
nincs testük… Csak Isten a hibátlan. A teremtmények nem azok… De a teremtmények közül csak az
ember van olyan kiváltságos helyzetben, hogy korrigálhatja magát, küzdhet a benne és a körülötte lévő
rossz ellen. A különleges isteni hátszéllel, háttérsegítséggel, a kegyelemmel karöltve megerősítheti
akaratát, megedződhet a jóban, képes döntéseibe,
gondolkodásába, életvitelébe beleégetni, belevinni
ezt az isteni többletet. Ez a szentté válás útja.
Nem arról van szó, hogy, hogy elmaszatoljuk a
jó és a rossz közti különbséget, nem kiegyezés ez,
hanem az az eset, amikor a csiga gyönggyé szereti
a kavicsot. Amikor nem letagadjuk, nem elfojtjuk,
nem szépítgetjük a bennünk lévő rosszat, amikor
nem a fellegekben járunk, nem pánikolunk amiatt,
hogy ez azért sok, vagy lehetetlen, hanem szembenézünk vele, és tényként kezeljük. S akkor elkerüljük
a kétszínűség, az önmegjátszás csapdáját.
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Elveszítettük ugyan a belső összhangot, a paradicsomi harmóniát, de a vágy utána mindig is
megmaradt. Csodálatosan tanúskodnak erről az általános emberi tapasztalatról a különféle vallások.
Ezért van létjogosultsága az erkölcsi küzdelemnek,
az önnevelésnek, hogy személyiségünket állandóan
neveljük és alakítsuk. Az ember változhat, javulhat.
Felülbírálhatja eddigi életét, felülírhatja jellemét és
csiszolgathatja. Ha megtapasztalta az ingyenes szeretetet, a létét átölelő irgalmat, újjászületik, szárnyakat kap. Ezért kiált fel örömében Pál apostol is, ezért
szakad fel belőle az örömhír: milyen jó, hogy van egy
Krisztusunk, aki megszerezte a mennyország belépőjegyét!
A pálfordulás mindannyiunk lehetősége, sőt kötelessége. Éljünk vele. Inkább az a tiszteletreméltó
valakiben, ha sikerül megváltoznia, és jobb belátásra
tér, mintsem megátalkodva a rosszban kizárja magát az üdvösségről. De ehhez nekünk is bizalmat kell
szavaznunk a változásra, esélyt adni magunknak és
másoknak a szeretetben való felzárkózásra.
Önmeghasonlásunkat, lelki széttöredezettségünket vegyük észre, s próbáljuk egyben, egészben
látni magunkat és életünket. Ehhez kapunk segítséget, ha ápoljuk az Istennel való kapcsolatot. Akkor
nem veszünk el a részletekben, akkor nem ijeszt
meg sem egy jellemhibánk, sem egyéb hiányunk,
melynek korlátaiba ütköztünk. Az igyekezet pedig
előbb vagy utóbb, de meghozza gyümölcsét.
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25. A főnök az főnök…
Így kezdődik a főnök tízparancsolata, majd azzal folytatódik, hogy neki igaza van. Mindig. Mert ő
főnök. Ha netán nem lenne igaza, akkor is érvényes
a második és harmadik cikkely. Azért főnök. Ő nem
késik, csak akadályozták. Ő nem hazudik, csak félretájékoztatták. A főnököt nem jó bírálni, mert odatesz, hogy oldd meg jobban! Ha személyes vélemén�nyel mégy be hozzá, az ő véleményével jössz ki tőle.
Ő nem kiabál, nem utasít, csak kijelent és nyilatkozik. Ne hízelegj neki, inkább ismerd el érdemeit…
Vagy a kettő ugyanaz?
Neki sosincs ideje, hisz rettentően elfoglalt. A
főnököt nem illik zavarni, mert fontos ember. A fontos emberek nem érnek rá soha. Nekik valaki-valami
mindig fontosabb, mint amivel/akivel épp törődniük kellene.
Elém került egy vallomás:
„Apám fontos ember volt a világ szemében, orvos. A
gyógyításnak szentelte életét. Csak a betegeivel törődött.
Mi gyerekek alig láttuk. Amikor hazajött, fáradt volt, nem
volt szabad zavarni. Anyám néha panaszkodott, hogy miért nem tudunk mi is úgy élni, mint egy normális család.
Közösen kirándulni, este együtt vacsorázni, de apám azt
válaszolta: „Nem hagyhatom a betegeimet!” Mi is betegek
voltunk, lelkileg: nem volt apánk. Ő kitüntetéseket kapott.
Köszönő leveleket. Gratulációkat. A hála, az elismerés
szavait. Nem jött el az esküvőmet követő vacsorára, mert
előadást tartott. Többször szerepelt a tévében is, de én be
sem tudtam kapcsolni a készüléket, ha őt mutatták. Haragudtam mindarra, ami elrabolta tőlünk. Apám nyolc éve
szívrohamban meghalt. Nagyra tartom őt. Kemény, szívós, vasakaratú ember volt. Sok beteg embernek ő jelentette
a „reményt”. De… (Igen c. folyóirat, 2005, június)

De… Ott van ez a de… Hányféle mentséget fel lehetne hozni a főnök mentségére: határidők, felelős
beosztása, kapcsolattartás a beosztottakkal, a temérdek munka, ügyintézés, tanácskozás, telefonhívás,
anyagbeszerzés, projektek, értékesítés, a folytonos
időhiány, a sürgető tennivalók, a fojtogató elvárások
és bankhitelek. S még ott az asszony s a gyerekek.
Mindenki csak követelőzik. Hát csoda, ha kiloccsan
az a bizonyos edény? Csoda, ha elszakad a cérna?…
Hogyne üvöltene az irodában, vagy amikor épp hazaért? Hogyne veszítené el a türelmét? Lemerült és
kimerült, és már nem tudja kezelni a problémákat,
nem tud ura lenni önmagának, mint a folyó, mely,
ha megárad, elszakítja a gátat…
Mielőtt azonban nekiesnénk, hogy kivesézzük
és megváltoztassuk a nehéz embereket – jelen esetben a főnököket –, egyszer induljunk ki magunkból.
Megfigyeltük már azt, hogy amikor egyre több emberrel kezd meggyűlni a bajunk, az bizony azért van,
mert mi magunk lettünk elviselhetetlenek? S ez még
attól is független, hogy csendes természetűek vagy
lobbanékonyabb fajták vagyunk. Már a múlt század
végén, egy bizonyos Domenico Di Masi nevű olasz
úriember, nem mellékesen szociológus, a sok főnöki túlkapás láttán arra a megállapításra jutott, hogy
szinte mindig a kevésbé rátermetteket teszik meg a
rátermettek főnökének, s ez a fajta rossz kiválasztódás/kontraszelekció a munkaszervezésben a mai
versenyszellem egyenes következménye.
Emiatt alakul ki a sok alá- és fölérendeltség is.
Bizonyos szintig ez elviselhető, de mit kezdjünk a
basáskodó főnökkel? Szálljunk harcba vele, vagy
kussoljunk? Adjuk be a felmondást? Mi is alázzuk
vissza? Bocsátkozzunk vitába, s ne hagyjuk az igazunkat?
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A szakemberek túlnyomó többsége szerint, ha
ideges a főnök, nem kell felvenni a kesztyűt. Senkivel sem érdemes hajba kapni. Túl rövid az élet ahhoz, hogy civakodásra pazaroljuk. Felmegy a vérnyomásunk, agyvérzést, szívrohamot kaphatunk,
cukorbetegekké válhatunk, stb. Ne futamodjunk
meg, hanem próbáljunk higgadtak maradni, őrizzük
meg nyugalmunkat. Ne engedjük, hogy sodrunkból
kihozzon, maradjunk tárgyilagosak. Legyünk tisztában azzal, milyen embertípushoz tartozik ő is, mi is.
• Aki agresszív, azt hagyjuk, hogy eressze ki a
gőzt. Ha támad, kritizál, ne kössünk bele. Szólítsuk néven, mondjuk el véleményünket barátságosan.
• A nyavalygóst hallgassuk végig, kérjük együttműködését, s ha ez sem segít, kérdezzük meg
tőle, szerinte hogy lehetne pontot tenni az ügy
végére.
• Ha közömbös, ne kommentáljuk hallgatását, hanem bátorítsuk: nyíljon meg. Esetleg beszéljünk
meg vele egy újabb találkozót, vagy éreztessük
vele: számít a véleménye. Figyeljünk fel odavetett viccelődéseire, vagy csipkelődő megjegyzéseire, hisz ezek is rejtett üzenetet hordozhatnak.
• A pesszimistával szemben tanúsítsunk derűlátó
hozzáállást. Legyünk tényszerűek. Előzzük meg
őt abban, hogy elhamarkodottan negatív következtetéseket vonjon le, számoljunk be a sikerekről. Ha kell, legyünk készek arra, hogy nélküle
oldjuk meg a helyzetet.
• A tudálékos főnök esetében kerüljük a kategorikus kijelentéseket, de legyünk felkészülve a
témából. Ellenvetéseinket próbáljuk kérdés formájában előadni, s ha lehetséges, akkor beszéljünk vele kettesben.
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•

A bizonytalant pedig segítsük, hogy mondja
el, fogalmazza meg kételyeit és fenntartásait.
Segítsünk neki elemezni a tényeket, s abban is
nyújtsunk ötletet, milyen lehetséges megoldásokat ajánlanánk, hogy felállíthassa a megoldások
elsőbbségi sorrendjét. Ez abban is segít majd,
hogy tudjon nemet mondani, ha kell.

Nemrég Ferenc pápa is azt ajánlotta a házaspároknak konfliktusok idejére, hogy ez a három szó jellemezze beszédüket: szeretném, kérem, köszönöm.
A főnök-beosztott viszony is elsősorban emberi.
Az ember kapcsolati lény, kapcsolatra született, kapcsolatban élő lény. A kapcsolathoz elengedhetetlen a
kapcsolattartás: szavakkal, tekintettel, gesztusokkal.
Fontos, hogy urai legyünk érzelmi világunknak, féken
tartsuk dühkitöréseinket, de még fontosabb, hogy
emberi, korrekt, szeretetteljes beszéddel húzzuk ki a
rossz méregfogát. Ne halogassuk a problémák megill. kibeszélését. Ne hagyjuk, hogy elfajuljanak.
Szokjunk le a sehova sem vivő pletykákról és
kritizálásról. Azzal csak mérgezzük lelkünket, környezetünket. Sokkal inkább nyert ügyünk lesz, ha a
kapott kritikákat jelzésnek fogjuk fel s komolyabban
vesszük, mint a dicséretet.
Ha a másik ideges, kiborult, felcsattant, zsémbes – legyen türelmünk végighallgatni. Éljük bele
magunkat az ő helyzetébe. Ne magyarázkodjunk, s
ne hárítsunk. Ha meg velünk esett meg, hogy dühbe
gurultunk, lehet mély levegőt szívni, járni egyet, fát
hasogatni a színben, vagy földhöz vágni egy rozsdás
fazekat, de ne bántsuk meg se a másikat, se Istent.
Anselm Grün, korunk bencés misztikusa állítja:
a felelős vezetőnek elsősorban saját szenvedélyeivel
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kell megbirkóznia. Először önmaga vezetésére kell
képesnek lennie. Ehhez alázatra, helyes önismeretre, emberi érettségre, igazságosságra, apai szelídségre, lelki erősségre, a csendet szerető békére van
szükség.
Mindenki a maga főnöke…

II.
Recenziók, beszámolók

26. Mennyei derű
Pár napja került kezembe egy amerikai jezsuita
azonos című kötete, a humor, a nevetés és a lelki élet
kapcsolatáról. Mintha csak a tréfás kedvű Gondviselés játszadozott volna velem, miután – az alig egy
hét alatt a mennyei öröm országába költözött két
nagy ívű humorista-színész, – Robin Williams és
Bajor Imre (R. W. állandó magyar hangja) néhány
nagysikerű filmjét volt szerencsém újra megtekinteni. Elgondolkodtatott a színész őszinte valója, mert
hitelesen alakított szerepeiben, sziporkázó humora
mögött is ott bujkált valamiféle szomorúság, belső
nyugtalanság, s amint az élete is mutatja, bizonyos
fajta boldogtalanság.
James Martin SJ könyvét olvasva aztán kitárulkozott előttem Istennek egy kevésbé ismerős, szokatlan, de mégis valóságos arca: aki mosolyog, aki
derűs, aki tele van életörömmel…
A szerző, bőséges történelmi, bibliai és szakirodalmi hivatkozással, kilenc fejezetben tárgyalja
a humor, a jókedv, a nevetés, az öröm „problematikáját” könnyed, olvasmányos, viccekkel teletűzdelt
stílusban, és arra „lyukad ki”, hogy az öröm erény.
Nélkülözhetetlen a mennyországba való felkészüléshez. Az öröm, a nevetés az egészséges lelki élet része.
Az öröm a szeretetből táplálkozik, és Isten maga a
szeretet. Isten jókedvében teremtette az embert és
határtalan a „fantáziája”. Mindig képes meglepni
minket. A humorral mi is „elejébe mehetünk” gondviselésének. Máskülönben ő tanít móresre, és „húzásaival” Ő kényszerít térdre minket. Ha kell lovagias,
ha kell, megviccel minket. Átlépve törvényszerűségeken és „tudományos”, vagy közmegegyezéses
szabályokon: más mértékegységgel mér, mint mi,
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másképp „osztja a kártyákat”. Az utolsókból elsők
lesznek, a mustármagból fa terebélyesedik, az utcanők megelőzik a törvénytudókat…
Ezért nekünk is „vissza kellene hoznunk a mosolyt, a nevetést, a jókedvet, a humort a keresztény
élet perifériájáról a szívébe”.
Az Ó- és Újszövetség tele van humoros történetekkel, megmosolyogtató példázatokkal. Ábrahám,
Nóé, Jákób, Jónás és a többi bibliai főszereplő mind
mélységes kapcsolatban vannak Istennel, és ez a bizalmi viszony teszi örömtelivé néha fájdalomtól sem
mentes életüket. Mert az öröm azokra jellemző, akik
ezt a bensőséges viszonyt ápolják, és akik hálásak Isten áldásáért.
A jezsuita író finom különbségeket tesz a humor,
a vicc és a nevetés között. Mint mondja, a „humor,
a komikum iránti fogékonyság nemcsak képesség,
hanem fejleszthető, tanulható. Bizonyos helyzetekben is benne rejlik. ” Lehet egészséges és lehet káros.
„Olykor pontosan nehéz megmondani, valami mitől
humoros, miért tűnik viccesnek, hogy miért is nevetünk. Az udvari bolond vagy a bohóc ugyanakkor
az a figura, aki gyakran felismeri az igazságot. Mert
ami vicces, az gyakran igaz is. ”
A nevetés viszont cselekedet. Az öröm természetes kifejeződése. Ellentétben az örömmel, de
hasonlóan a humorhoz, a nevetés lehet pozitív vagy
negatív előjelű. Ha valaki a viccünkön képes nevetni,
az beragyoghatja egész napunkat. Ám ha valaki rajtunk nevet, az tönkreteheti. Az öröm mindig a tiszta
szívből, a szeretetből, Isten jelenlétének önkéntelen
felismeréséből ered. Tiszta lélek, belső béke nélkül,
hátsó szándékkal humorunk könnyen epés cinizmusba, maró gúnyba csap át, nevetésünk röhögéssé
vagy ízléstelen csúfondárossággá változik. A fintor,
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a grimasz, a komolytalan, felszínes, mindenből viccet csinálás, nem a lelki intelligencia jellemzője. A jézusi öröm, életkedv fesztelen és felszabadult, sosem
bántó, még akkor sem, ha éle van és sokatmondóan
mély.
Humor nélkül élni lehet, de nem érdemes.
A humor a lélek immunrendszere, belső egyensúlyunk karbantartója. Nem mások kigúnyolása a
cél, nem megalázni akar, sem erőfölényt fitogtatni.
A találó helyzetfelismerés, inkább a mélyről tör elő,
és a nyelv leleményes fordulataival képes helyreállítani a fonákjára fordított világot.
A humort nem vehették el tőlünk a huszadik
század nemzetsorvasztó történelmi leckéi sem. Emlékszem, a 90-es évek elejére, az egyik csíksomlyói
ifjúsági találkozóra, amikor a zsúfolásig megtelt kegytemplomban egy tűt sem lehetett volna leejteni,
annyian voltunk, és mise alatt, törökülésben ittuk
a börtönviselt P. Godó Mihály jezsuita szavait. Élvezetesen, szemében tűzzel beszélt, mi meg lélegzetvisszafojtva hallgattuk: „Tudjátok, a kommunista
börtönben az imádság és a szűrő nélküli cigaretta
mellett a humor tartotta a lelket, őrizte meg az ember lélekjelenlétét, méltóságát, hangos kacagással
űztük el a halálfélelmet…!” Mint mondta, énekeltek,
a falakon keresztül morze-jeleket adtak le egymásnak, és nagyokat kacagtak, az őrök meg nem tudták,
hová tenni a dolgot. Ugyanezt erősítette meg napjaink nagy élő hitvallója, a Gulágot megjárt P. Olofsson Placid atya is.
Öröm nélkül nincs tehát pozitív gondolkodás,
nincs bizalom a jövőben. A vidámság kioltja a fölösleges aggodalmat, és megóv a kétségbeeséstől.
A humor a lélek derűje. Edzésben tartja a fantáziát, átjárhatóvá teszi a valóság és a képzelet közti
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határokat, bepillantást enged a lélek belső mozgatórugóiba, és oldja a körülmények miatti feszültséget. Enyhíti az élet terheit, megoldást kínál sokszor
megoldhatatlannak tűnő kérdésekben, megkönnyíti
a másik ember szeretetét, segít felülemelkedni különbségeinken és segít legyőzni nehézségeinket. A
jóízű nevetés tehermentesít a nyomorúság nyomásától, balzsam a testi fájdalmakra, és reményt ad a
csüggedt szívű embernek. Papi társaságban, vagy az
élet számtalan helyzetében előfordult már, hogy egy
jókor elcsattanó poénnal, egy lélekből feltört kacagással felderítettem a társaságot és megnyugodtak
a kedélyek.
Jézus egész élete, tanítása tele van humorral. Ez
még akkor is igaz, ha a szerző szerint – s ezt kutatásai is bizonyítják –, az evangélisták (valószínű a
szenvedéstörténet központba helyezése miatt) nem
foglalkoztak túl sokat a „vidám Jézussal”. Vagy talán nem illett az akkori irodalmi kánon „komoly”
koncepciójába? De Jézus példázatait, „vándortanítói” stílusát figyelve megkapó az a könnyedség és
élvezet, amellyel az emberek között járt, tanított és
gyógyított. Kereste velük az asztalközösséget, evett
és ivott velük, „vette a lapot” ha provokálták, érzékelte és értékelte mások humorát. Sugárzott belőle az
életöröm, a jóindulat, nem félt a konfliktusoktól, tele
volt jókedvvel és szabad volt. Szabad volt arra, hogy
az legyen, akinek tudta magát. Kereste a peremre
szorultak társaságát, elfogadta a menyegzői meghívásokat, részese volt a kollektív örömnek, megmosolyogtatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt.
Jézus spontaneitása már önmagában is sok
örömre, de a komoly, tartásos, viselkedni tudó, valójában prűd „elit” számára is megütközésre adott
okot. Ha egy vámos vagy írástudó ünnepi asztalánál
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ettek, ittak, táncoltak, akkor ott örültek is. Az Úrnak
tehát jó humorérzéke volt (van…). Történetei telve
vannak hajmeresztő fordulatokkal, ezek egyszerre
csípősek és provokatívak, ugyanakkor mosolyra is fakasztanak. Példázataiban ott bujkál a szellemesség,
poénos félreszólás, meglepő visszakérdezés, abszurdum. Ezek mind a humor kellékei. A korabeli hallgatóság biztos, hogy élvezte, ugyanakkor nem tudta
egyből „lenyelni”, ahogyan Jézus az isteni igazságokat ilyen könnyedséggel, de első hallásra képtelenül
hangzó módon tálalta. Gondolhatunk a talentumokról szóló példabeszédre, amelyben egy vagyonos
ember vidáman átadja szolgáinak hetvenöt év bérét.
Egy aranytalentum abban az időben egy munkás tizenöt évi bérével volt egyenértékű… Ezek a komikus
túlzások is fricskát jelentettek az akkori társadalmi
rend vezetőinek, hogy elgondolkozzanak, hogy felkeltse a figyelmüket Isten nagylelkűségére.
A jezsuita szerző2 hosszan sorolja a bibliai humor-példákat, és nagyon sok viccel, megtörtént
sztorival fűszerezi a könyv lapjait, mintegy biztatva minket is: merjünk önmagunk lenni. Ne vegyük
túlságosan komolyan magunkat, legyünk vidámak,
használjuk humorérzékünket. Nem vigyorgó félnótásokra, de nem is mogorva, karót nyelő, savanyú
képű „szentekre” van szüksége a világnak, hanem
hitüket örömmel, laza természetességgel megélő
hús-vér emberekre.
Gyakoroljuk tehát a humort, mert az élet nem
annyira egy teszt, mint inkább gyakorlás. Földi életünk készület a mennyei lakodalomra. És csak úgy
ad ízelítőt a mennyei koncertből, ha már itthon gyakorolunk a hangszerünkön.
2

James Martin SJ: Mennyei derű (Öröm, humor és nevetés a lelki életben,
Új Ember Kiadó, Bp. 2013, Jezsuita Könyvek)

139

Végezetül jöjjön egy kis ízelítő a könyvből:
„O’Connors bíboros, aki New York érseke volt a nyolcvanas-kilencvenes években, egy alkalommal részt vett egy
adománygyűjtő vacsorán. Az est végén a ceremóniamester
odament a mikrofonhoz, és kezdte felsorolni mindazoknak a nevét, akik segítettek az esemény megszervezésében.
Sajnos azonban rossz volt a memóriája, és az összes nevet elfelejtette, így minden újabb köszönetnyilvánításkor
előhúzott a zsebéből egy kis kártyát, és arról puskázta le
a következő nevet: „Szeretném, megköszönni az adománygyűjtő bizottság elnökének, ööö… (elővette kártyáját és
rápillantott)… Mr. Smithnek. És szeretném megköszönni
kommunikációs igazgatónknak… (elővette a kártyát)…
Mr. Johnsnak. Továbbá szeretném megköszönni az igazgatótanács elnökének… (elővette a kártyát)… Ms. Johnsonnak. ” Végül azt mondta: „Most pedig az emelvényre szólítom O’Connors bíborost, hogy mondjon áldást. ”
A bíboros kiment a pódiumra, és így szólt: „Mindenható Istenünk. Köszönjük ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál minket. És tesszük ezt fiad, ööö … (hamiskás mosollyal elővett egy cédulát és rápillantott)… Jézus Krisztus
nevében. Ámen. ”

140

27. Erdélyi magyarnak lenni
Adalékok Lakó Péterfi Tünde könyvéhez3
Az idei pünkösdi búcsún hozott össze a Gondviselés Lakó Péterfi Tündével. Egy mélyen érző,
gondolkodó, magyar népéért tenni akaró energikus
hölggyel találkoztam, aki már a marosvásárhelyi olvasóközönség előtt korábban is „mutogatta oroszlánkarmait”. A biblia harcos női szereplői jutottak
róla eszembe, de akár a tenyeres talpas egri várvédő
asszonyok alakját is felidézhetnők. Szókimondása,
bátorsága sokakat meghökkentett. Nem lehetett
beskatulyázni valamely párt ideológiájába, nem szócsöve semmilyen médiagurunak, nem teljesíti semmilyen szakmai vagy egyéb háttérhatalom elvárásait. A szokatlan nyíltság és őszinteség teljesen új hang
a marosvásárhelyi médiában, ahol tudvalevőleg a
valamely érdekcsoportnak, pártnak megfelelni akarás, tájbasimulás, a román testvérek iránti túlzott
tolerancia és lojalitás gyakorlata a trendi. Ebből kitörve viszont, ő nem mellébeszél, vagy elkeni a problémákat, hanem feltárja, kimondja. Gondolatainak
olvasásakor nemcsak felszisszenünk, hanem ha kell,
elvörösödünk, és az asztalra csapunk: na ezt vártuk!
Tünde kitapintja a város magyarságának pulzusát, átlépi még a csendes pacifisták ingerküszöbét
is, és tettekre ösztökél: valamit tenni kell, hogy változzék az a kis magyar világ, az a 90 márciusa óta
félelemmel telítődött igazság vágy – igenis kincsek,
eszközök, jogok birtokában nem hallgathatunk tovább! Ki kell lépni az utcára, színt kell vallani, erősíteni kell egymást, igenis Isten adta lehetőségeinkkel
élnünk kell!
3

Lakó Péterfi Tünde: Erdélyi magyarnak lenni, Marosvásárhely, 2013.
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Tünde írásai nem csiszolt szépirodalmi remekművek, de érzelemdús, sodró erejükkel képesek felrázni, magukkal ragadni, mozgósítani – kimondja
helyettünk is, amit érzünk. Ezek az írások kicsalogatják az olvasót a félelem kalitkájából, és önbecsülést adnak, segítenek abban, hogy gerincünk
felegyenesedjék. A bennük feltett számtalan kérdés nyugtalanítani kezd: várjunk csak, hogy is van
ez? Miért nem merünk többek lenni? Miért nem
akarunk egészséges magyar öntudattal nekivágni
feladatainknak és élni a lehetőségekkel? Tünde gondolatai, témái nem sorolhatók a magánszférába –
amiket leír, az közügy. Nyilvános. Helyet és módot
kérünk mi is sorsunk alakításában. Akkor is, ha az
enyhe többség hatalomittasan, minduntalan az orrunkra akar koppintani, hogy ’hát elégedjünk meg
azzal, ami jut’…
Tünde elsősorban a szívére hallgat, azzal ír és
gondolkodik. A női érzékeny lélek vibráló finomságát is hozzáadja a tények, gondolatok közléséhez,
ezáltal nemcsak a felejtést akadályozza meg, hanem
elsősorban a tisztánlátásban segít…
Valljuk be, racionális és pragmatikus világunkban ettől elszoktunk egy kicsit. Éppen eme szívgondolkodás hozza ki belőle eredeti, nonkonformista
ötleteit, és a gyakorlatban derül ki, nem is olyan valóságtól elrugaszkodottak. Gondoljunk csak az ’egybanis’ akcióra, mely messze többről szól, mint arról,
hogy a városháza kasszásának megnyomorítsuk a
munkanapjait…
Az elmúlt hónapokban, főleg a bátor kiállásáért
nyelvünk, értékeink védelmében Lakó Péterfi Tünde
nemcsak Marosvásárhelynek, de bizonyos fokig
Erdélynek is emblematikus figurájává, majdhogynem hősévé vált. Minden írásával indulatokat kavart
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– már akkor, amikor a marosvásárhely.info közölte
azokat.
Nevezték kisstílű, pongyola bérfirkásznak, hiú
aktivistának, vádolták feltűnési viszketegséggel,
ostoba pótcselekvéssel, reklám ízű piárfogással,
féltették attól, hogy nem marad civil, beletalpaltak
magánéletébe, rágalmazták elképesztő és a lehető
leglehetetlenebb dolgokkal. Publicisztikái vitákat
gerjesztettek, érzelmeket csiholtak, cikkeit szinte kivétel nélkül több százan, olykor több ezren olvasták,
kommentelők hada szökött egymásnak vagy zúdított mérgezett hegyű nyilat a szerzőre. Ő pedig csak
tette a dolgát, szíve szerint. Megírta, s meg is cselekedte. S imígyen ugrasztotta ki a nyuszit a bokorból,
elválni látszott a konkoly a búzától. Nevén nevezte
a gyermeket s mi ösztönösen színt vallottunk: hova
húz a szívünk, kik vagyunk, mit akarunk? Ha semmi másért, ezért mindenképp értelme volt leírni, sőt
könyvben is megjelentetni.
Ezek az írások kordokumentumok, a székely
főváros magyar létkérdéseinek egyfajta jegyzőkönyvei. LPT akarva-akaratlan a 2013-as év marosvásárhelyi krónikásává vált. Nemhiába talált honlapja, a
vanegypercem.com szinte lavinaszerű visszhangra
mindenütt, ahol magyarok élnek, meghaladva májusi indulása óta a 13 ezres állandó olvasóközönséget is, amellyel nem sok közmédium büszkélkedhet.
Lelki hullámhosszára széles e nagyvilágban rezonáltak. Számtalan jóérzésű magyar és nem magyar
gratulált, szurkolt neki, és reményét fejezte ki írásban, szóban: bárcsak sok ilyen Tündénk lenne szerte
Erdélyben. Az olvasói visszajelzések sok kritikát, lehurrogást, elnémító szándékú fanyalgást is felszínre hoztak, de az olvasók túlnyomó többsége büszke
arra, hogy még vannak mohikánok, akik az erdélyi
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– ezen belül a marosvásárhelyi – préri magyar rezervátumának kerítését döngetik, sőt nemes egyszerűséggel lebontják.
Én is arra biztatom Tündét: ne adja fel! Közösségi küzdelmünkben pennájával, erőteljes egyéniségével továbbra is tartsa magasan a kibontott zászlót.
Sorsunkon Isten után elsősorban mi, kis- és átlagemberek változtathatunk, amennyiben megvan
bennünk az elszánt akarat, a hűség elveinkhez, és
bölcsen, következetesen, de határozottan nem csak
kiállunk, hanem síkra is szállunk gyermekeink, unokáink jövőjéért.
Ebben a küzdelemben adhatnak támpontot
Tünde könyvvé szerkesztett lelki rezdülései. Önbizalmat, lelkierőt sugároznak. Mintegy visszaadják
a hitet önmagunk erejében, amely hitet a sok ’kislépés’ és alkalmazkodás nagyon is megtépázott. Gondolatai, felbuzdulásai így olvasmányos formában is
eljuthatnak hozzánk, edzik öntudatunkat, és miért
ne, tettekre sarkallnak, akár azért, hogy kiálljunk
mellette, akár úgyis, hogy saját egyéni és közösségi
érdekünkben merjünk magyarként élni. Mert fájóan
szép kihívás ma erdélyi magyarnak lenni…
Én továbbra is Isten áldását kérem Tünde életére, elkötelezett munkájára.
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28. Hosszú úton, gyalog
Kuszálik Péter könyvének margójára4
A végén kezdtem el olvasni a Hosszú úton c. könyvet. Gondoltam, a tartalomjegyzékből hamar kirajzolódik, mi lesz az érdekes, ami megragadja figyelmem.
Az Agatha Christie könyveiben is az első oldalakon csak gyilkolnak, aztán úgyis csak a végére derül
ki: ki volt a gyilkos. Ennek a könyvnek az utolsó előtti oldalán azonban egy utószót pillantottam meg,
amelyben az egyik évközi vasárnapra készített prédikációmra ismertem rá. Azon a vasárnapon épp az
útról volt szó: az élet útjáról, a zarándokútról, amit
nemcsak lábunkkal teszünk meg, hanem amit befele
is járunk. Azokban a napokban lázasan kémleltük a
híreket, visszajönnek-e a Kancsendzöngáról Erőss
Zsolték…
Így értettem meg, hogy Kuszálik Péter miért nevezett társszerzőnek dedikációjában, s mért kért fel
arra, hogy könyvéről szóljak néhány szót.
2013 júniusában már épp az utolsó simításokat
végezte könyvén, s akkor toppant be a Szent Imre
templomba, ahol szíven ütötte az útról szóló elmélkedés. Aztán mind elébb és elébb lapoztam a könyvben, míg a végén kiderült, a könyv eleje is az idén
kezdődik. Mint ahogyan a filmek rendezői is trükköznek a különféle idősíkokkal. Olyan ez a Szent Jakab zarándoklatról készült könyv is.
Miközben jelen idejű életeseményeinek egy-egy
részletét eleveníti fel, észrevétlen bepillantást enged
élettörténetébe, önvallomást, nyilvános gyónást tesz.
Közben szinte mindenről szó van – gyermekkorról,
4

Kuszálik Péter: Hosszú úton, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2013
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feleségről, angyalokról, zsiráfokról, tyúktojásról, a
szorító bakancsról, vagy épp a Svédországban elhunyt fiatalkori barátról –, így rajzolódik ki szép lassan egy életív – az elindulástól a célállomásig.
Választ kapunk olyan kérdésekre: miért kell elindulni, hogyan kell menni, hová érdemes eljutni –, és
persze közben lehullnak rólunk a göncök, az álarcok, a
mellékes vagy nem tiszta szándékok szertefoszlanak.
Kiderül: nem elcsavarogni akart hazulról, nem kalandvágyból, epret szedő szezonmunkásnak, hanem hívta
az út maga, mert amíg nem lépsz rá, nem tudod milyen.
A könyv leltár, számvetés, összegzés is az életről,
döntések helyességéről. Sok élettapasztalat, bölcsesség megfogalmazódik benne. A zarándoknak itt-ott
mesélhetnékje támad, előbújnak az élmények, emlékek, felismerések. Helyenként cinizmusba áthajló
száraz megállapításokkal, szikár tőmondatokkal,
szándékosan odavetett jelzőkkel, de mindig találóan, mértéktartóan – a lelkiismereti vagyis az isteni
igazság fényénél. Mert valójában az egész könyvet
átnemesíti ez a nyugtalan vágy, a keresés és megtalálás feszültsége, ahogyan a jó gazda kincseiből régit
és újat vesz elő.
Kuszálik Péter, atyai-lelki barátságát, bizalmát pár éve nyertem el: ajándékba, ingyen. Isten
küldte őt életembe. Ő minduntalan egy fekete báránynak tartja magát a szépirodalom jelenlegi berkeiben (mert hát műszaki értelmiségi, istenadta
mérnökember), de én olyan embernek ismerem őt,
mint aki egy gerinces, szíjas erdélyi magyar, aki
hívő lélekkel, higgadtan, mély beleérzéssel az élet
nagy titkait kutatja és a kincseket is képes felszínre hozni. Írói-szerkesztői pályája, életműve cseppet
sem szerény alkotásokkal, bizonnyal állja az idők
próbáját, elég, ha csak a sok állóvizet megmozgató
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Purgatórium-ra vagy A forradalom szikrája c. szamizdat kötetre gondolunk, előbbi nemrég az Erdélyi
Magyar Írók Ligájának nagydíját is elnyerte.
És akkor nem beszéltünk számtalan kötet nyomdai előkészítéséről, lektorálásáról, kiadásánál való
bábáskodásáról, meg a temérdek háttérmunkáról,
amit a Márton Áron írásbeli hagyatékának sajtó alá
rendezése, vagy a tizennégy kötetes Magyar Katolikus Lexikon erdélyi szócikkeinek gondozása jelent.
Minden szerénysége ellenére van mondanivalója nekünk, már csak azért is, mert majdnem kétszer
végigjárta gyalogosan Szent Jakab útját, s ahogy ő
fogalmaz, mindezt azért, hogy megtanuljon szembesülni önmagával, s megvívja lelki harcait. Bevallja azt
is, így kiírva magából a gondolatait, sokkal tisztábban
látja az indítékokat, a nagy út eredményét, hozadékait, amelyekből én most csak morzsákat kapirgálok ki,
ízelítőként. A többit majd ő maga mondja el:
• Az úton az Úr fohásznyi közelbe kerül. S ha itt van,
segít is.
• A te kereszted egyedül a tiéd. Az úton több házaspárt
láttam, reggel elváltak, a következő szállásig egyedül
mentek.
• Nem önsanyargatásból, fanatizmusból, vagy a
zarándokipar fellendítése végett indult útnak,
hanem, azért, mert a gyaloglás nyugodt cselekvés.
Ez a gyorsaság pont azt a kényelmet biztosítja, hogy
amit látunk, hallunk, érzékelünk, azt felfogjuk, befogadjuk. Nem kell kapkodnod a fejed, mégis magadba szívhatod a táj minden részletét: félórányi autóút
egyenlő egynapi járófölddel. Emberi sebességgel az
isteni természetben – ez az ideális társítás. Eszedbe
juttatja porszem mivoltodat. A kényszerítő körülmények miatt korlátok közt haladsz, mértékletesebb és
takarékosabb vagy, mint odahaza…
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•

Kuszálik Péter könyve a hála könyve, hogy Isten
megmentette őt a szegénységtől, a gazdagságtól s vallja a könyvön keresztül is… a betegségtől, mely ott
kopogtatott ajtajában.
• Azért ment, mert az élményt meg kell élni, ahhoz,
hogy megírhassuk, mert volt ereje és lehetősége gyalog menni, mert a klasszikus mondás szerint: „menni
jó, s illik az örökléthez”.
• Itthon, az idei (itt érdemes lenne kiírni az évszámot) február egyik estéjén, a Maros-parti naplementét figyelve villant be a hátsó borítón található gondolat is, a napösvényről: „olyan volt, mint az
óceán partján, a vízbe bukó napot nézed, tőled a napig
egy fényes ösvény húzódik a vízen, amelyen – úgy hiszed – pillanat alatt eljuthatsz a Fényességbe. Ez a te
saját, ’külön bejáratú’ napösvényed, a tőled húsz méterre ülő zarándoknak más ösvénye van, te nem léphetsz az övére. S ő sem tolakodhat a tiédre. ”
Bevallom őszintén, így még sohasem néztem
naplementét, mint te, Péter bátyám.
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29. A szív hangjai
Lőrincz György igazi mesélő. Az erdélyi széppróza nagyjainak nyomában járva újabb, lebilincselő, sodró erejű regényt ad kezünkbe. Finoman,
szelíden, tapintattal vezeti olvasóját, miközben oldalról-oldalra tudatosan, mértékkel adagolja a cselekmény bonyolult, és mégis egyszerű történéseit,
bontja ki a történet vezérfonalát.
A bibliai tékozló fiú (lány) mai példázata elevenedik meg szemünk előtt, ahogyan egy székelyföldi
tanárházaspár elveszíti egyetlen leányát. Az édesanya nem csak, hogy nem jól nevelte, de elengedni
sem tudja a családi fészek fojtó szorításából kirepült gyermekét. Gordon Mária Réka nyomozni kezd
Budapesten eltűnt lánya után, mert arra gyanakszik, hogy Hanga a kábítószer rabja lett. Ezért szakított meg szüleivel mindenféle kapcsolatot. Jobban
mondva, csak néha írogat és üzenget, de szemlátomást kerüli a velük való találkozást. Hazai gyógykezeléséről is elszökik, és végleg nyoma vész. Az édesanya egy elektronikus levél hatására autóbuszba ül,
és lánya keresésére indul. Ismerősök, rokonok, aluljárói hajléktalanok körében érdeklődik, sőt a pesti
utcán már-már látni véli, összetévesztve Hangát egy
rá nagyon hasonlító prostival. Itt jegyzem meg, hogy
az író milyen döbbenetes tisztánlátással, őszinteséggel és érzékletességgel írja le a hajléktalanok világát.
A regény nem happy enddel végződik: kérdések
sora marad bennünk s az anyában is.
Figyelmesen olvasva, a regényben nemcsak személyiség- és lélekrajzok tárulnak elénk, hanem jelen
erdélyi társadalmunk kórképe, vívódása is.
Vajon hol rontottuk el gyermekeink nevelését, változtattuk meg családról-értékekről vallott
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felfogásunkat, amikor azt látjuk, hogy fiataljaink
más eszmények után rajongnak? Van-e megtartó ereje a falunak (városnak), vagy elég egy szépen
csengő, könnyebb, pénzesebb élettel kecsegtető pesti (vagy külföldi) reklám, s máris dobbanthatunk?…
Hogyan nevelhetünk nemzedékeket az iskolában,
ha közben saját (egyke) gyermekünk kihull a rostán
s elveszejtődik? Vajon melyik a jó megoldás: megtanítani már gyerekkorban, hogy mi a jó és mi a rossz,
mit szabad és mit nem, vagy mindent ráhagyunk,
elkényeztetjük, hadd vagánykodjék, hadd legyen
bálvány a szabadság, s puhányul keresse a drog és
testi örömök ígérte álom-boldogságot? Vajon a kényelemre szoktatás, a minden széltől óvott városi
életmód vált-e ki tiszteletet az értelmiségiként a paraszti életből kitörő szülők iránt, akiknek már nem
kidolgozott, bütykös a kezük? Milyen ember az a
tanár, aki a saját gyermekét sem tudja megnevelni?
Lehet-e esni hagyni, aki esni akar? Meg lehet-e védeni bárkit is, önmaga ellen, aki mindent megtesz
saját bukásáért? Mitől másak a mai gyermekek – követelőzők, hálátlanok, szemernyi tisztelet sincs bennük a felnőttek, őseik iránt, tegezik szüleiket, nem
tapasztalják meg a nélkülözést, nem tudnak örülni a
kevésnek, tudomást sem vesznek kötelességről, feladatokról –, miközben a szülők túllicitálják egymást
a gyermekre fordított költekezésben? Hol van a jó és
okos döntések határa?…
Gordon Mária Réka magyartanárnő ezekkel a
kérdésekkel szembesül lányuk elvesztése kapcsán. A
lányuk múltjában való kutakodással, ezzel a virrasztó és sorsvallató kanosszajárással önmagát is keresi.
Találóan jegyzi meg az író: az egész életünk azzal telik,
hogy kik is vagyunk valójában…
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És lehet, hogy későn. Kutakodni kezd saját és
férje családfájában, nincs-e valami öröklött, eltitkolt
deviancia, valaki, aki félresikerülten született felmenői között? Ekkor döbben rá, hogy saját magát, belső
életét, személyiségét sem ismeri. Sőt tulajdonképpen szüleit, őseit sem. Úgy viselkedett velük mostanig, mintha nem is éltek volna. Nagyon keveset tud
róluk. Miközben a lányát kereste, majdnem elveszítette szüleit. A lánya hiányának köszönheti, hogy
most kezdi értékelni őket. Rádöbben, hogy szülei és
nagyszülei milyen nyomorúságos körülmények között örökítették át az életet.
„A nők úgy védekeztek a dühöngő halál és betegségek
ellen, hogy szültek és szültek. Sokszor az ellenség elhullatott magvaiból fogantakat is…! Fennmaradásuk kényszere rejtett s adott át olyan titkot is, sőt tapasztalást, amely
szembefordult az örökös pusztulással… A harangzúgás
nemcsak halált, örömhírt is jelentett mindig… Emléke se
lenne az egykori mesébe költözött hamu és szalma kenyérnek, az emberi emlékezetbe ötvözött múlt nélkül. Az áldásnak tekintett születések nélkül… Mert az életnek fenn kellett maradnia a járványok, háborúk, betegségek ellenére, s
ezt csak újabb és újabb életekkel lehetett legyőzni…”
Az író finom korrajza feleleveníti a diktatúra fojtó, félelemmel teli időszakát, amikor az embereknek
mindenüket elvették. Nemcsak erdejüket, földjüket,
hanem múltjukat is. A jelképekről, s az országról nem
is beszélve. Földereng a 2004-es keserű emlékű népszavazás is, amelyben az anyaország is magára hagyta
gyermekeit. De felszínre kerülnek Gordon Mária Réka
és Tamás kapcsolati problémái is: van egy lányunk…
azért alszunk külön… én kettőtöket veszítettelek el… A férj
és apa szerint túl sokszor állt a leány kettejük közé…
Csodálatos lírai leírásokkal, elragadóan tiszta képekkel lep meg Lőrincz György, miközben az
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események finoman gördülnek és egy-egy mellékszálat, vagy más idősíkot is útjára enged: elvesző
tekintetükben barlangos hegyekké nőtt a kétség…, a fény
tollászkodott a foszladozó sötétségben, de még kékes volt a
hajnal…, a semmi peremén kulcsra zárta a benne elterülő
csöndet, s újra kérdezni kezdett…
De a regény mégsem kétségek gyötrő bizonytalanságában tartja az olvasót. Végkicsengése nem
a borúlátó lemondás, hiszen folyton visszatér az
istenkérdés, a hit valóságon, szenvedésen, halálon
túlmutató szerepe is. Igaz, erre Gordon Mária Réka
tanárnő csak a lánya elvesztése kapcsán döbben rá.
S akkor sem akárhogyan, hanem egy temetésen,
amikor úgy érzi-hallja: a pap prédikációja neki szól.
Személyesen. Mintha azért kellett volna meghalnia
az öreg Csomornak, hogy menjen el már egyszer ő is
egy temetésre, s változtassa meg az életét. Itt hallja
meg szíve hangjait, a temetőben. Érzi, ahogyan megérinti egy angyal: Istennek terve volt vele. Addig azon
gondolkodott, hogy a múltban kell keresnie lánya jelenét,
az ő és a családja múltjában, de a lánya múltjában is, amit
nem ismert eléggé, mert vakon hitt és bízott benne…
Attól kezdve kezd templomba járni, másképp
imádkozni. Az értelmiség egy jelentős része mintha ma is szégyellné a vallásos hitet. Pedig tudhatná,
amit az író is kimond helyettük: hogy majd rendeződik
minden. Mert a szeretet nem ismer határt. Végtelen és kifogyhatatlan, mint az isteni kegyelem…
Ehhez társul az a felismerés, hogy igazából életünk minden vonatkozása valahol összefügg Istennel s ezért erkölcsi kérdés (is).
Lőrincz György regénye valóságos látlelet. Jelen
társadalmunké. Kimondja, leírja helyettünk, a mi
nevünkben is azt, amit esetleg csak egymást közt
suttogva, baráti társaságban böknénk ki, netán
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lelkivezetőnk vagy lélekgyógyászunk szedne ki belőlünk harapófogóval…
Igazi forgatókönyve lehetne egy jelenkori erdélyi magyar filmnek, amelyből nem hiányoznak az
izgalmak, a váratlan jelenetek, a csattanós elszólások és megejtő szépségű képek egyaránt. Ahogyan
egyik műértő kritikusa írta róla: „Tündéri arcú mesélő – amikor őt olvassuk, úgy érezzük, tényleg Isten
lábnyomán járunk, mert minden fájdalmat, borús
tapasztalatot felülír a végső rendezettség finom metafizikája. ” (Pécsi Györgyi)
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30. Hely kijelölve5
A szerző a Zsil-völgyi Urikány szülötte, mégis
Atyhában „őshonos”. Ismeri a székely ember lelkének rezdüléseit, de ezt olyan kiművelt nívón képes
bemutatni, mint a kertész, aki nemes ágat olt be
vad fába, hogy az minőségi és bő termést hozzon.
Simó Márton író, költő, publicista immár évek óta
leheletfinom érzékelője, finom lelkű megfigyelője
az udvarhelyszéki falvaknak, és nemcsak azoknak.
Ezen táj „helyrajzi száma” nyugodtan beazonosítható Csíkban, Gyergyóban vagy éppen Háromszéken
is. Annyira fogékony az őt-minket érintő jelekre, jelzésekre, – miközben rögzíti, tapintja is Székelyföld
pulzusát –, hogy tanítani kellene, ha lehetne.
Udvarhely, a székely anyaváros, az író jelenlegi lakóhelye, de egy percre sem felejti gyermekkora színhelyét, Atyhát. Úgy van vele, mint Mikes Kelemen
Zágonnal. A „kényszerlakhely” nem teszi zárójelbe
a valódi otthont, ahová gyökeret eresztett, szálait
el sem vágta, ellenkezőleg: azokból táplálkozott, élt
mindig is, írói és emberi pályája során. Számára az a
kijelölt hely. Nekem Ferenc Imre kilencvenes évekbeli, hétfői publicisztikái jutottak eszembe róla. {*}
Ezek a publicisztikák 2011-2014 között íródtak,
jórészt az Udvarhelyi Híradó számára. Ebből az időszakból, erdélyi-székelyföldi közérzetünkről adnak
tanulságos, sírós-nevetős keresztmetszetet. A szerző
akármennyire is városon él, nem nyugszik bele urbánus mivoltába, szíve szakad meg a faluért, rajongásig szereti azt a rendet, értéket, egységet, természetközeli tisztaságot, átlátszó, egyértelmű emberséget,
amit a falu jelent. A jelenségek és tendenciák, a
5
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Kijelölt hely. Erdélyi Műhely könyvek, Budapest – Székelyudvarhely, 2014.

lassan kiürülő székely faluvilág édes-keserű kórképe
s egyben biztató csodái is gondolkodásra, írásra
késztetik a jó tollú írót. Szomorkás belenyugvás és
bizakodó reménység hullámai mosódnak egybe egyegy szellemi-lelki helyzetjelentésként, körképként is
felfogható heti beszámolójában, de a tárca végére a
redők kisimulnak, a zaj elül, a szebb jövő, ha gondolatban is, de felcsillan.
Lemenők (utódaink), skanzen, újgazdagok és
elherdált múlt, gyermekkor, városiasodás, európai
huzat, – állandó, visszatérő témái, amelyek minduntalan foglalkoztatják. Érzékeli a korszakhatárt,
törésvonalat, amely a régi és az új világ rendje között húzódik, s amelyet bőrünkön érzünk. Mégsem
nyomasztóak ezek a heti karcolatok-tárcák, mert a
székely tájnyelv jellegzetes fordulataival (sirül, elment
egyfelé, annak annyi, felazon, ugyanvalóst, bugyeláris, jó
futamodásnyi, stb.), a furfangos, leleményes oda- és
elszólásaival, képeivel, a szája szélén bujkáló huncut
humorral, könnyedén, tisztelettudóan és simogatóan szól az olvasóhoz. Kifinomult stilisztikájával
tarkítja, élvezetes olvasmánnyá szelídíti a rideg tényeket.
A szerzőt alázat, szerénység, lényeglátás jellemzi. Szinte prófétai érzékkel láttat, sejtet meg ös�szefüggéseket, mély felismeréseket. Töprengéseit
megosztva kiderül: benne él, zsong a népéért, a faluért való törődés, fájdalom, aggódás. A hagyományos paraszti életmód kellékei ott vannak a nyelve/
tolla hegyén. Simó Mártonnak és korosztályának
még ismerősek a falun használt szerszámok, a szúró- és vágóeszközök, szekértartozékok, amelyekkel
apáinknak dolgozniuk, élniük kellett: szekerce, gyalu,
kézi vonó, furdancs, kacor, bicska, eke szarva, fűrész, fejsze, balta, saroglya, fentő, vagy épp a fabot, amellyel
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rávágtak a csutakkal kínlódó fejsze fokára, vagy a cövekre, ha kerteltek. De évezredek alatt forrtak ki azok a
szerszámok is, melyekkel őseink favillát, gereblyét,
ásónyelet, szuszékot, padládát, fejőszéket, katonakuffert és
koporsót faragtak…
Olyan jó megfürdeni ezekben a leírásokban.
Szinte magam előtt látom szülőfalum gyerekkori
házát, kertjét, csűrét, udvarát, pajtáját. Ahogyan a
falusi foglalatosságok kitöltötték és átszőtték életünket, az évszakokat, a maguk sajátos örömével,
izgalmával, verejtékével. A szerzőt búcsúra menet
lepik meg az emlékek. Mint írja, a magunk régvolt
gyermekkora idéződik fel bennünk: régi ízek, a kenyérsütés, a frissen elrakott széna illata, a harmatos fűből szedett gyümölcs semmi máshoz nem hasonlítható zamata, a
plébánia udvarán megejtett focizások utáni pihenés kedves
emléke a diófa tövében, és az ötven banis fagyigombócok az
„átkosból”, amelyről az hírlik, hogy annyira rossz. Rossz
volt, nyilván hitvány volt, de még a falu világát vitte előre
valami tehetetlenség…
Mostanra viszont a falvak mintha elvesztették
volna önmegújító képességüket. Ő maga vallja be:
furcsa didergés kínoz, és megszáll a félelem, hiszen én már
nem ismerem ezeket a sokat tudó szerszámokat. Én már
nem látom meg az útszéli fában a kútágast vagy a lőcsnek
valót. Számomra nem kínálkozik a lombok közül a favilla
vagy az ostornyél – teszem hozzá. Én már nem jártam
ki azt az iskolát, amely feljogosít és alkalmassá tesz arra,
hogy túléljek és túlvigyek egyet s mást az utánam érkezőknek. Képzetlen vagyok, buta és puhány e dolgokhoz –
jegyzi meg szerényen. De legalább leírja, szóvá teszi,
felsikolt a vész láttán: a világban, körülöttünk viszont
bűzlik a közöny, áttör mindenen – mint betonon a pitypang – „mire a kakas megszólalna”.
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A könyvvé szerkesztett publicisztikagyűjtemény
mégis a helytállásról tanúskodik. Elgondolkodtató
egyház- és világtörténelmi kitérői nemcsak felvezetésül szolgálnak, inkább a témák napi aktualitásai
jelentenek alibit, hogy néha megeressze pennáját,
és fel-felvillantsa lenyűgöző műveltségét. S mindezt
szerényen, naprakészen, ízes nyelven, élvezhető olvasmányként tálalva.
Nemcsak láttat, de tenni akarásra is késztet, hiszen a küldetéstudat ragadós. Már a gyakorlatban is
látszanak az eredmények. Elég egyet kibarangolni
Atyhába. Sajátos mértéktartás, a jelzők, fordulatok
vagy adatok és szükséges információk visszafogott
adagolása jellemzik a könyvet, ami külön publicisztikai erény.
A szocialista fénykorszak, fogyasztói társadalom-ellentéte és dilemmái szembeötlőek, és egyiket
sem érdemes visszasírni. Bár ez utóbbi még csak
most tombol javában. A publicista nemcsak a sorbanállásokra vagy a városba ingázásokra emlékezik
és emlékeztet, hanem a szénacsináló nyarak virágillatára, a ministráns-gyerekkor foci-hangulatára is.
Ezzel szemben a mai gyermek mit csinál egész nyáron a blokk előtt? Esetleg netezik vagy táblagépezik,
s ősszel már szemüveg kell neki az első osztályban…
Szép új világunkban viszont pont ez a 60-as 70-es
nemzedék kapta azon magát, hogy már a régi maradványa is eltűnőben, az újjal immár nem tud azonosulni. Gyermeke idegenül néz rá, s lassan ő sem
érti lájkolós, ájpodos lemenőit, pláne unokáit…
Simó Márton falun van a helyén. Ott érzi magát
otthon. Nem riasztja el a kidőlt kerítések, az omladozó falak, a bedeszkázott ablakok látványa, mert
lelki szemei előtt ez a falu él. Leírhatatlan kincseket
rejteget magában, amelyek az övéi is.
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A környék falvait járva, észlelve a gondokat, felleltározva a még el nem adott-herdált értékeket, városi
tömbházlakása ablakából is falura tekint. A város
peremén is az atyhai dombokat, Firtost, Fiastetőt
fürkészi. Ha csak lehet, minél több időt ott töltene.
Nem csupán a régi élet illúzióját szeretné viszontlátni. Elfogultságnál messze több ez az érzés, nem
pusztán az elvesztett paradicsom utáni vágy. Nem is
nosztalgia. Inkább egyfajta várakozó, lesben álló, a
lövésre kész vadász türelmetlen izomfeszülése, hogy
léphessen, ugorhasson, ha beköszöntött a pillanat.
Számára a falu a kijelölt hely, ahol élni ma is szép.
Sőt, csak ott érdemes.
A könyv nemcsak a tudatos és a jó érdekében kifejtett kitartó szellemi munka és józanság gyümölcse, de
hiszem azt, irodalmi mércével is rangos alkotássá
sikeredett. A benne foglalt, a későbbi időkbe és távolabbi
vidékekre átszivárgó üzenet garantálja ezt.
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31. Lekönyököl a gondviselés
Talán a június végi, nyárba belenyúló időpont,
talán a sokféle kultúrális programban dúskáló bőség
zavara, talán a derült égből aláömlő felhőszakadás
volt az oka, hogy a szerda esti író – olvasó találkozó
iránt ilyen kevesen érdeklődtek.
Pedig aki eljött, az nem csalódott. Ellenkezőleg:
egy egyszerű, hiteles embert, mélyen érző, gondolkodó szépírót, az udvarhelyszéki Lőrincz Györgyöt
ismerhette meg. Közelről. Az író legújabb regényét,
A szív hangjai6 c. , több mint 250 oldalas, élvezetes
olvasmányt Sebestyén Péter plébános mutatta be.
A felvezetésben sikerült felcsigáznia a jelenlévők érdeklődését is, hiszen olyan szempontokat emelt ki a
regényből, amelyek az eddigi műkritikusok figyelmét elkerülték. Pl. az istenkérdését, ami igenis vörös
fonálként húzódik végig a regény mélyen szomorú,
de elgondolkodtató cselekményén. A plébános azt is
szóvá tette, a regény bizony jó lecke a pedagógustársadalomnak, az értelmiségieknek: vajon ők hányadán állnak a spiritualitással, vallásos hitükkel…
Mint az Lőrincz Györgynek, a neki szegezett
kérdésekre adott válaszából is kiderült, nem egy
elveszett lány történetét akarta megírni – habár kiindulásnak egy igaz történet adta az impulzust –,
hanem az édesanya aggódását, a szerető anyai szív
hangjait vetette papírra. A szerző regényéből is felolvasott egy részletet, éppen azt, amelyet Sebestyén
Péter is említett – nevezetesen az aluljárók és a hajléktalanok világát –, ahol döbbenetes realizmussal,
képszerűséggel és meggyőző erővel hozza felszínre,
hová süllyedhet az ember, amikor kiszolgáltatottá
válik.
6

Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, 2012, Magyar Napló Bp. 2014.
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Lőrincz György ezután, nemrég megjelent es�székötetéből (Időrendben, Székelyudvarhely, 2014)
is ízelítőt nyújtott, amelyben a Szavak árulása című
írás is szerepel. Ebben többek között ezeket írja: „A
gondviselés csak lekönyököl a földre s csodálkozik.
Akik a szavakat uralják – uralják a társadalmat is.
A társadalom megromlása a szavak jelentésének a
megromlásával kezdődött, amikor árulók lettek a
szavak. A szavak árulása azonban nem önmagától,
az írástudók árulásával kezdődött. A Nagy Romlás
pedig az Isten, az istenhit megkérdőjelezésével. A
társadalom legfőbb feladata, társadalmi minimum
– vissza kell adni a szavak megkopott fényét, igazságát. ” Majd Konfuciust idézte: „A bölcs első dolga, hogy
fogalmait szavakká, szavait pedig tettekké tegye. Nem tűri,
hogy szavaiban rendetlenség legyen…” Ezt a publicisztikáját az író egy jelen lévő volt falutársának ajánlotta,
akinek szemlátomást nagyon megörült. Egyszerűsége, tiszta lelke, emberi gesztusai a jelenlévőkből is
empátiát váltottak ki.
Kérdésre válaszolva a kápolnásfalusi születésű
prózaíró elmondta, hogy csaknem három évig dolgozott a regényen. A regényírás egy kicsit lustává teszi
az írót… – jegyezte meg. Azt is elárulta, hogy nincs
megelégedve a regény befejezésével, de ezt meglepetésnek szánja, és az „elbírálást” az olvasóra bízza.
Lőrincz György Székelyföld halk szavú, de érzékeny lelkű krónikása, szépírója. Ezzel a regénnyel
is ugart tört, új fejezetet nyitott az erdélyi magyar
szépprózában. Szociográfusi lelke, élettapasztalata,
a székely „toposzok” egyaránt benne sűrűsödnek A
szív hangjai c. sodró erejű regényében. Vannak, akik
egyenesen úgy látják: „a szöveg ritmusát a szívhang
lüktetésére komponálta az író…” (Lázár Emese)
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32. Posztmodern
Kedves ismerősöm azzal reagált az egyik cikkemre, hogy, ha van bennem lendület, ne fogjam
vissza magam. A sav, a bors, a nedv, a kedv, a szenvedély hassa át az írást. Ne fogjam vissza a lelkem,
amikor a pennámat megeresztem… Nos, megígérem, nem is fogom… – gondoltam.
Valami ilyesmit éreztem fiatal kollégám könyve
olvastán7 aki nem sokat teketóriázik, ha „terepszemlét” kell tartani az egyházban és néven nevezni a
tényállást. Sőt. Én magam is sokszor belepirultam,
mindannyiszor fölment a pumpám, ahogy olvasás
közben éreztem: „na ez jól megasszonta”.
Nyilván nem akarja úgy megmondani a tutit,
hogy csak a siker pálmáját vinné el, a kudarcét meg
kiadná alvállalkozóknak. A sajátjáról, az egyházunkról beszél, amely mindannyiunk anyja és üdvösségünk közvetítője. Találó szóképei, szókapcsolatai,
meredek fogalmazásbeli húzásai mindenképpen
szimpatikussá sőt érdekfeszítővé teszik a kötetet.
Tetszetős a könyv külleme, szerkezete, meg az is,
hogy könyvjelzővel látta el a nyomda, mint hajdanán
az olvasott klasszikusokat. A könyv két fő részre tagolódik (Terepszemle egyházunk háza táján valamint
Egyházunk dialógus „kényszeréről”), amelyek szervesen
egymáshoz kapcsolódnak.
A gyulafehérvári Szeminárium liturgikus tanára, a teológia doktora szokatlan nyíltsággal, megdöbbentő őszinteséggel és bölcs rálátással, olvasmányos stílusban ad bárki – de valójában a teológiai
vájt fülűek, a klérus és a hívő értelmiség – kezébe fogódzót, amellyel hangosan gondolkodva leleplez és
felébreszt, tanít és tanácsol egyszerre.
7

Diósi Dávid: Egyházam a posztmodernben, Vigilia, Bp. 2014
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Nemcsak a felszínt kapargatja meg, hanem a
valós tabudöntögetéssel igyekszik gatyába rázni a
változások szelétől megszeppent posztmodernkori
egyházát.
De mi is az a posztmodern? Igazából a mai, arculatát meglehetős gyorsasággal változtató világot
szokták így nevezni. Ez a korszak, amelyben élünk,
tulajdonképpen átláthatatlan. Hirdetői szerint leszámoltak a zárt és végleges rendszerekkel, kizárólag csak az egyén szabadsága és a folyamatos haladás optimizmusa a biztos, az el nem köteleződés,
a végérvényes igazságok, a biztos szellemi kulturális mankók nem léteznek. Ahogyan Csoma Áron is
megjegyzi: voltaképpen attól posztmodern, hogy
„minden kellőképpen ideiglenes és megfelelően
esetleges… olyan, mint Bábel tornya, miután utolérte az isteni ítélet, megteremtve a globalizált szétszóratás és atomizálás védtelenségét, létrehozva a sokféleség bizonytalanságát” (Igen, 1998. szeptember),
a ’kvázi-semmi sem az, aminek látszik, csak mintha’
– bizsergető, nárcisztikus érzését.
A szerző meglehetős hévvel, néhol már-már laza
negédséggel, vagánykodással és az erőltetett eredetiség látszatával, szájbarágósan mond ki szentenciákat arra vonatkozólag, hogy milyennek kell lennie
az egyháznak ebben a korban. Néhol ezt bántónak
éreztem, máshol a lelkipásztori tapasztalat, az érettség hiányának. De ezen még lehet segíteni.
Például azt, hogy az egyháznak toleránsnak kell
lennie, vállalnia a kommunikációt és a dialógust – ezt
értem. Ugyanakkor csupa idegen szavak, amelyek
nagyon sok mindent jelentenek. Az idegen szavakkal gyakran az a bajom – még ha szakzsargonról is van szó –, hogy túl könnyedén tömörítnek.
Jelen esetben is. Gondolom sejtetni szeretnék a
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tudományosságot… Miközben a magyar szereti az
árnyalatokat. Épp az igazság mibenlétének minél
érthetőbb és megfoghatóbb visszaadása érdekében.
Lássuk csak pl., mi is a tolerancia: egyszerre jelent engedékenységet, a másság eltűrését, türelmet, tűréshatárt, béketűrést, ellenálló képességet. Aki tolerál,
az megtűr, megért, eltűr, elvisel, kibír, kiáll, elszenved, elnéz, enged, hagy.
Vagy mit kezdünk a kommunikációval, ami szintén gyűjtőszó. Jelenthet kapcsolatfelvételt, közlést,
tájékoztatást, jelrendszert, egymás megértését, az
érintkezés különféle formáitól a gesztustól, a hangtól az érintésig. Arról meg nem is beszélve, hogy indokolatlanul sok szakszót találunk egy-egy megfogalmazásban, ami ráadásul nemcsak zavar, hanem
a szöveg megértését is nehezíti.
De hogy a kötet provokatív jellegét, annak pozitívumait se hallgassam el, meg kell említenem azt
a bátorságot, merészséget, amellyel a szerző nevén
nevezi korunk lelki-szellemi betegségeit, feldobva
a labdát minden illetékesnek, hisz az egyház mi vagyunk. Mindenképpen dicséretre méltó az a prófétai
hang, az az elkötelezettség, amellyel akár mások nevében is szót emel, és kijelenti: a király meztelen…
Diósi Dávid nagyszerű barangolást tesz a ’pláza-kultúra’ háza táján, az ateizmus új fajtáit is bemutatva, és azt hangsúlyozza, hogy az egyedüli járható út a dialógus. Biztat erre a párbeszédre papot
és püspököt, laikust és beavatottat egyaránt, úgy,
hogy közben óv az intoleranciától, a begyepesedett
ideológiáktól, hisz csak ezek feladásával léphetünk
ki az „egyházi csendéletből”.
Csak az a kérdés, hogy a posztmodern világ –
amely szemmel láthatóan az újszövetségi szentjánosi
„világ” is egyben – képes-e befogadni a Világosságot?!
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Azt amelyet a felvilágosodáskor már kizárt magából, s azért sötétült el. Vajon összeegyeztethető-e
a tűz a vízzel? Vajon a világnak kell-e mindenáron
megfelelnünk, vagy inkább a jézusi főpapi imába kapaszkodnunk: „nem azt kérem, hogy vedd el őket a
világból, hanem, hogy óvd meg a gonosztól?” Ilyen
szempontból, nem tűntek meggyőzőnek számomra a szerző könyv végi jó tanácsai sem, amelyekben
kétségkívül sok a hasznos ötlet is, de szerintem nem
elégségesek.
Ám a könyv így is eléri célját: elgondolkodtat,
és lökést adhat a lelki feltápászkodáshoz. Erdélyi
viszonylatunkban, azt hiszem még sok minden egyébről is szó eshetne: pl. kisebbségi lét, szegénység,
a kommunizmus hordalékai, a papság leterheltsége,
falusi és városi pasztoráció, gyermektelenség, kivándorlás, szórvány, miegymás. A cölibátus eltörléséről
vagy a püspökválasztásról nem is beszélve.
Mindenképp a könyv erényei közé sorolható,
hogy sok kérdést feszeget, előáll sok újszerű ötlettel,
szembenézésre, hangos, közös együttgondolkodásra sürget, fórumok után kiált, ahol végre nemcsak
kiteregetnénk szennyesünket, hanem ki is mosnánk. Hátha most.
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33. Bernády, a nemzetépítő
Zsúfolásig megtelt szombat este a Gecse-utcai
református egyházközség előadóterme, ahol Kozsik
József színművész másfél órára a városépítő polgármester szerepébe, de inkább bőrébe bújt. Szikrázott
a levegő, pisszenés nélkül, megrendítő csendben
elevenedtek meg dr. Bernády György életének eseményei, és még inkább lelkének rezdülései. Orbán
Márton monodrámáját oly érzékenyen, átélve, a
szerepbe teljességgel beleérezve adta elő a művész,
hogy kicsik és nagyok egyaránt hatása alá kerültek.
Minden szava, gesztusa, tele volt töltéssel, feszültséggel, mély érzésekkel, nemzetféltő gondolatokkal.
Nemcsak átjött a mondanivaló, hanem mintha magát Bernádyt hallottuk-láttuk volna. Belehelyezkedhettünk a száz ével ezelőtti Marosvásárhely vibráló
légkörébe, kitapinthattuk a népéért aggódó, nemzetét szolgáló városvezető lelkiállapotát, s még csak
olvasnunk sem kellett a sorok között. Hiszen minden gondolat, elszólás aktuális. Ha úgy tetszik, szó
szerint értendő…
Mintha megállt volna az idő, mintha a mai városgazdák semmit sem tanultak volna a múltból,
mintha azóta mi sem változtunk volna. A kisebbségi
sors, a nemzet szétszakítottsága-fogyása, jogaink
csorbulása, a beolvadás és a megalkuvás is mintha
a trianoni állapotokat tükrözné. Vagy épp fordítva…
Az ember nehezen változik. Nem akarunk tanulni
hibáinkból, marjuk egymást, kuncsorgunk a húsos
fazekak körül, és elvész a nemzet.
Kós Károly, Tisza István, Fadrusz János, Bartók Béla, Kőrösfői Kriesch Aladár kortársa egyenes
gerincű, vezetésre termett polgármester. Kemény
fából faragták. Nem híve a megalkuvásnak, sem a
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pesti kormánnyal, sem a bukarestivel nem egyezkedik. Nem tudja elviselni a kétszínűséget, a lapulást,
nem megvesztegethető, és nem is szédül el önmaga
hatalmától. Tudja mire képes, tudja, hogy minden
tehetségét, erejét azért kapta az Úrtól, hogy népe
szolgálatába állítsa. Ízléssel, következetesen, előrelátó gondos gazda módjára építi fel a székelység
fővárosát, olyan csillogást és rangot adva neki, amilyen hajdanán sem volt.
Kozsik József színművész drámai alakítása önmagában olyan erőket, belső energiákat szabadít fel
a nézőkből, hogy közben megerősíti önbizalmunkat, szembesít önmagunkkal, hagyja-engedi, hogy
az igazság utáni vágy felbuzogjon. Úgy szül katarzist, hogy mellbevág, megdöbbent, elgondolkodásra
késztet, kihozza a nézőből a tiszta, egészséges nemzettudatot, ráerősít hitére, a jót, az összetartozást, a
jövőbe vetett hitet teszi bizonyossággá.
Jó volt, kellett ez a marosvásárhelyi magyarságnak. De vallom, hogy egész Erdélyt érdemes
lenne végigjárni a darabbal, mert Bernády György
igazi hazafi. Alakja, élete példájának felidézése ma
is segíti a nemzet önbecsülését, az erdélyi magyarok magukra találását. Bölcsessége, tenni akarása
támpontot nyújthat a bizonytalankodóknak, itthon
maradásra serkentheti a fanyalgó lelépni akarókat,
visszaadja kedvét azoknak is, akik lemondóan legyintenek, hogy ’már mindegy, úgysem lesz változás’…
Az adventi várakozás meghozta az eredményt: fény
gyúlt a lelkünkben.
Bárcsak vezetőink is megszívlelnék, és pálfordulásra kényszerülnének. Akkor talán lenne esélye az
autonómiának, magyar közösségünk talpra állásának is.
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Köszönet a színművésznek és a lelkes kis csapatnak, akik újra színre vitték a darabot. Igazi élmén�nyel tüzelték fel a jelenlévők lelkét.
Kozsik József Bernády-ja újrafényezte a város
megfakult patináját. Az előadás végén, amikor gratuláltam a művésznek, csak annyit mondott: Isten
tartson meg minket! Úgy legyen.
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34. Római fenyők
Évfolyamtalálkozó Ferenc pápa közelében
Az élményt nem könnyű szavakba önteni. Ahogyan a moszlimoknak a mekkai zarándoklat nemcsak vallási kötelesség, hanem életre szóló élmény,
még inkább azt jelenti a katolikusoknak a világegyház szíve, Róma. Rómába eljutni nemcsak egy átlagembernek, de egy papnak sem hétköznapi esemény.
Még rendhagyóbb egy római zarándoklat, ha a tervezés és megvalósulás közben „pápacsere” is történik.
Az idei8 emmauszi „kiruccanás” néhányunknak,
a húsz-huszonegy évvel ezelőtt Gyulafehérváron tanult, majd különböző időpontokban és helyszíneken
végzett és szentelt papoknak különleges továbbképző, sőt lelkigyakorlat volt egyben. Sokan közülünk
először jártak Rómában, másoknak ez volt első „repülős” útja.
Hála Kovács Gergely paptestvérünk jó szervezésének, mintegy tízen az évfolyamból élménydús
napokat élhettünk át április 8. és 12. között az örök
városban. Feszes, fárasztó programunk volt, de annál gazdagítóbb és töményebb az élmény, az üzenet,
a tanulság, ami leszűrődött lelkünkben.
A minisztériumok vatikáni megfelelőiben, a
kongregációkban és a pápai tanácsokban nemcsak
érdekességeket és kulisszatitkokat tudhattunk meg,
hanem normális, földön járó, az egyházzal együtt lélegző, a problémákat és sajátos helyzeteket ismerő
és értő hivatalnokokkal, titkárokkal és bíborosokkal
volt szerencsénk találkozni, és órákig elbeszélgetni.
Kérdeztük és hallgattuk őket.
Tisztázódott bennünk is újra, hogy a Szentszék
8
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Az élménybeszámoló római zarándoklata 2013-ban történt.

nem azonos a Vatikán állammal. A pápaság lakhatna
bárhol, nem lehet őt azzal zsarolni, hogy a Vatikánt
lerohanjuk és „elfoglaljuk”. A Szentszék nincs „helyhez” kötve. A pápaság ott van, ahol Szent Péter utóda tartózkodik, és ő a világegyházban bárhol otthon
van. Diplomáciai szempontból a pápaság találta ki
pl. a nagykövetség intézményét. A Szentszék inkább
szeret nyelvekben és országokban gondolkozni,
mint nemzetekben, mert így elkerüli a nemzeti elfogultság csapdáját. Annál is inkább, mert az egyház
nem is annyira nemzetközi, mint inkább nemzetek
feletti. Minden nemzetet szeret az Isten. Az egyháznak és az államnak, a hitnek és az észnek kézen fogva, egymást megerősítve és kiegészítve kell a népek
békéjét és javát szolgálnia.
Abban is megerősítést kaptunk, hogy a papság,
mint hivatás Krisztus papságában gyökerezik. A pap
identitása Krisztushoz tartozásából fakad. A pap
Krisztus meghosszabbított keze a világban. Amikor
a mai világ elvárásait, különféle botrányokat, papi
megingásokat, vagy aposztáziákat, kiégést, teljesítménykényszert, munkába temetkezést, magányt
stb. látunk, – ezek mögött igazából a rossz felkészülés, a lelkiség hiánya, a papi identitás válsága
húzódik meg. De a pap sajátos és visszavonhatatlan Krisztushoz tartozása nem alku tárgya. És minden lelkiismeretvizsgálatban erre kell rákérdeznie:
Krisztus-e az én identitásom alapja? Felélesztettem-e az első Isten-szerelem tüzét?
A törvényszövegek pápai tanácsának elnöke,
Francesco Coccopalmerio (magyarosan Kókuszpálma Ferenc) bíboros azt is megmagyarázta, hogy ők
a más kongregációk által kiadott törvényerejű rendeleteket is felülvizsgálják jogi szempontból, sőt egy
egyházmegye bármely híve személyesen kérheti a
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tanácstól pl. egy püspöki leirat felülvizsgálatát vagy
kiigazítását. De ugyanilyen hasznos és tanulságos
volt a vatikáni rádiónál tett látogatásunk, a római
magyar akadémián és a pápai magyar intézetben eltöltött többórás együttlétünk is.
A személyes találkozás öröme, a sok humor,
az olasz ételek és a magyaros konyha ízei, a Szent
István-ház testvéri szeretetet sugárzó vendégfogadása, Németh László magyar főlelkész baráti
gesztusai, Szentmártoni Mihály SJ atya pálinkával
fűszerezett bölcs és nyílt szavai, a Pápai Magyar Intézet meglepetésnek szánt agapéja, és nem utolsó
sorban a Szent Péter sírja melletti Magyarok Nagyasszonya-kápolnában celebrált szentmise felemelő
élményt, megerősítést adott abban, hogy jó magyar
papnak lenni.
A szerdai pápai audiencia élménye viszont az
egyház nagy családját, együtt dobogó szívét éreztette meg. Mert mi hisszük, hogy Krisztus Ferenc pápában is itt jár köztünk. Ahogyan az előtte szolgáló
kétszázhatvanhat egyházfőben is. A közel százezres
zarándoktömeg misztikus tapasztalatban részesül,
kézzel foghatóan érezhető az áldás, a kegyelem túláradása, és az embert csodálatos érzés keríti hatalmába: milyen nagyszerű hogy ilyen egyháznak vagyok a tagja. A pápa közelében érződik a személyes
kisugárzás, a frissítő és táborhegyi élményt árasztó,
új pünkösd, amellyel szemben senki földi halandó
nem tud közömbös maradni.
Büszke vagyok arra, hogy ez az én egyházam. Léteznek szent helyek, helyhez kötött kegyelmi megerősítések, ahol szinte a bőrünkön érezzük az isteni
jelenlét különleges megvillanásait.
Róma ilyen.
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