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Hirdesd az igéT!

A szavak ölnek, a szavak gyógyítanak. Egy jó szó életet 
adhat, felemel, előremutat, megvigasztal. Jóra vezé-
rel, ha rossz voltál, eligazít, ha eltévedtél. Gyógyír a 

sebzett léleknek. A szó veszélyes fegyver. Ha telibe talál, nem 
szabadulsz hatása alól. A kimondott és leírt szó épít, vagy rom-
bol. Elrejt és feltár. Felráz és nyugtalanít. A prédikáló pap szava 
is ezt teszi: illúziókat rombol, és Isten országát építi.

A szavakba öntött, kimondott és leírt gondolat ereje az igaz-
ságot megszilárdítja, egyértelművé teszi, és elősegíti annak tér-
nyerését. Jézusét, Aki Út, Igazság és Élet. A kigondolt, átelmél-
kedett szavak a szónok szívéből törnek elő. Nem a semmiből 
születnek, hanem a Teremtő Lélek inspirációi. Ezért nem ha-
szontalanok, nem válnak önkényes szószaporítássá, hiszen Is-
ten szava megtermi gyümölcsét. A prófétai szavakkal Isten ma 
is teremt. Az istenes igék változást idéznek elő a szívben, tettek-
re, életfordulatra, jobbulásra serkentenek. A világos, közvetlen, 
szép és igaz szavak rendet teremtenek a szellemi káoszban, a 
salaktól leválasztják az esszenciát, a zavarosban leülepszik az 
iszap, s megmarad a tiszta igazság.

Az igehirdetés a lélek talajának áldásos, megtermékenyítő 
esője. Rendszeresen szükség van rá, nehogy kiszikkadjon a lel-
künk. Ha az igemag megfelelően előkészített földbe hull, előbb-
utóbb megcsírázik, kihajt és termőre fordul. Ha az igehirdetés 
szavaival tápláljuk lelkünket, megtartjuk irányérzékünket az 
égi haza felé; szellemi és politikai divatok szele sem tud elté-
ríteni attól. Sőt magabiztosabbak, elkötelezettebbek leszünk. 
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A lelkipásztor kiérlelt, hitből fakadó szavai simogatni, de dorgál-
ni is képesek – mint oltókés vagy szike, hasítanak, akár fájdal-
mat is okozva –, ha azt a gyógyítás, a lelkigondozás megköveteli.

Jézus tanítványának nem kenyere a mellébeszélés, a szépít-
getés, nem adja féláron az evangéliumot, nem keni el az üdvös 
félelmet, hiszen az emberi élet legnagyobb tétje az üdvösség. 
Egy szentbeszédben nem lehet helye semmi csűrés-csavarás-
nak, kerülnie kell a köntörfalazást. A felelős igehirdető kész bát-
ran felmutatni a jézusi kinyilatkoztatást a maga erejével, hogy 
a bizonytalankodó kételkedőket, a lazításra hajlamos, megen-
gedő, könnyebbik utat választókat az Isten felé megtett utolsó 
vagy első lépésre ösztökélje. El szeretné érni, hogy az Ige, az 
isteni üzenet egyre inkább vonzza, tegye befogadóvá, sarkallja 
követésre hallgatóját. 

Jézus mindig „élőben” beszélt. Hangját nem rögzítették, nem 
voltak előre megírt beszédei. Egy szót sem írt le. Az evangéliu-
mok szerint egyetlenegyszer írt – akkor is a föld porába. Nem is 
volt rá szüksége, hisz Ő maga volt az Ige! Tanítványai azonban 
leírták tanítását, hogy a későbbi korok embere a világ végéig 
okuljon belőle, és váltsa valóra. 

Teológiai tanulmányaim alatt sokszor figyelmeztettek tanára-
im, hogy eleinte – legalábbis az első öt évben – érdemes leírni a 
prédikációt. A vasárnapit is, de a búcsús beszédet is. Aztán lehet, 
hogy elég lesz egy vázlat, egy váz, amire majd „helyben” felépít-
hető a beszéd. De mindenképp élőnek kell lennie: a jó beszéd kelt-
se fel az érdeklődést, kösse le a figyelmet, „legyen ütős”, emelje fel, 
biztassa a hallgatót, vonja be az isteni jelenlét bűvkörébe. Érezze 
a hívő, hogy személyesen érintett az ügyben, ismerjen magára, 
nyissa fel szemét, kösse le figyelmét, kényszerítse megállásra, 
és gondolkodtassa el élete értelmén. A leírt beszédet nagyobb 
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gonddal készíti, simítgatja, alakítja a szónok. Ettől még nem ve-
szít spontaneitásából, inkább igényességre neveli ezzel magát is, 
hallgatóit is. Adott esetben beszédkészségére is visszahat, hiszen 
az lesz a valódi fegyvertény, ha a szóról szóra felolvasott, előadott 
homília vagy búcsús beszéd annyira közelít az élő beszédhez, 
hogy hallva azt, már észre sem vevődik, hogy így is volt leírva…

E kötetben az ezüstmisés szerző huszonöt év szónoki termé-
séből válogatott, egyházi és civil alkalmakkor elhangzott beszé-
dei kaptak helyet. Olyan homíliák, szentbeszédek, melyek a hu-
szonöt, lelkipásztori szolgálatban eltöltött esztendő emlékezetes 
pillanatait és helyszíneit örökítik meg. Ezen beszédeket olvasva 
büszkeség tölti el a befogadót: jó ehhez a nemzethez, ehhez a hívő 
közösséghez tartozni. Ezek a beszédek egyszerre tanítanak, ne-
velnek, hitet erősítenek, egészséges nemzettudatot ápolnak, álta-
lános műveltséget gyarapítanak, megkedveltetik az igényes, szép 
beszédet, életvezetési ötleteket tartalmaznak, életszentségre buz-
dítanak. Kibékítenek egymással értelmet és szívet, tudományt és 
vallást, korszerű, naprakész, friss teológiai tudással vértezik fel 
az olvasót. Hiszem, hogy e könyvben leírt szavak nem tűnnek el a 
semmiben – ahogyan a Bikini együttes énekli –, hanem egyenesen 
mozgósítanak, mi több: Krisztus-követésre indítanak. Vélhetőleg 
nemcsak az elkövetkező huszonöt év papi nemzedékei forgatják 
lelki haszonnal e könyvet, hanem, miért ne, akár több emberöl-
tőnyi idő próbáját is kiállja majd. Bízom benne, hogy ezzel ke-
resztény-magyar identitásunknak is tartást ad.

Forgassuk az Ezüstbeszéd lapjait. Ízlelgessük darabonként, 
csemegézzünk belőle. És adjunk hálát az Úrnak. Az ihletett sza-
vakért, a huszonöt évért.

Péterpáter – ezüstmisés
Marosvásárhely, 2016 Karácsonyán.
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1. a kereszTény HiT szerepe 
európa mai és Holnapi kulTúrájában,1 

avagy
HiTTem, azérT beszélTem…

A hitet táplálni kell!

Ahogy telnek az évek, édesanyám hősies hitének pél-
dája egyre jobban felértékelődik és felmagasztosul 
előttem. Öt gyermeket vállalt és fogadott el Istentől, 

a kommunizmus, a szegénység, a létnyomorúság nehéz körül-
ményei között is tette kötelességét, takarította a falu szemetét 
és szolgálta Istent. Nem tört meg a kommunista párttitkár és 
a gőgös egyházi „munkaadói” többszörös megaláztatása ellené-
re sem. Amikor mások kicsúfolták vagy lenézték, amikor erő-
szakot és meg nem értést tapasztalt, akkor is minden bizalmát 
Istenbe helyezte. Szó szerint hegyeket mozgató hite családunk 
lelki erőműve volt: kitartást, elkötelezettséget, a hit minden aka-
dályt legyőző erejét tanultuk meg tőle. Amikor évekkel később 
Boldog Teréz anyával kétszer is találkoztam, egy kicsit édes-
anyámat láttam meg benne.

Kalkuttai Teréz anya életrajzában olvassuk, hogy amikor 
Princetonban, egy ökumenikus konferencián díszdoktorrá 
avatták, az akkor 70 esztendős apáca felment a katedrára, vé-
gignézett a zsúfolásig megtelt padsorokon, és – mint egy falu-
si parasztasszony – összecsapta a kezét: Mennyi okos ember! 
 

1 A Vigilia folyóirat pályázatára készült tanulmány, 2012
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– kiáltott fel ráncos arcának szelíd mosolyával. Ezzel persze 
mindjárt megnyerte a férfihallgatóságot. „Mit mondjak maguk-
nak? Maguk mindent tudnak, s amit mondanék, azt is okosabban tud-
ják elmondani, mint én. De egyet azért elmondok: ez életem értelme – 
jegyezte meg csendesen: – szeretni kell az embereket. Tudják? Szeretni 
kell!…”

Jézus szavai csengenek fülünkben, amit a századosról mon-
dott: Bizony mondom nektek, ekkora hitet nem találtam Izra-
elben!… Az is lehet, hogy valamilyen velünk történt esemény, 
összefüggés felismerése folytán Isten vonzásába kerülünk, nem 
tudunk kitérni hatása alól. Emberi kapcsolatainkban, az üzlet-
ben, a munkánkban egyszerűen elviselhetetlen lenne az élet 
bizalom nélkül.

A hit útja a bizalom útja. Bizalommal vágok neki az ismeret-
lennek, és menet közben rádöbbenek, hogy Isten vezet engem, 
ott van, velem van, szelíden irányít, vonz engem. Manapság, a 
racionalitás világában sokan csak a mérhetőben, a kikísérlete-
zett, kiszámított valóságban hisznek. Szerintük csak az a va-
lóság, amit látunk, amit észérvekkel bebizonyítunk, amit meg-
foghatunk, elfogyaszthatunk, vagy amiből hasznunk van. A 
vallásos hit ugyan jó az érzelmek lecsapolásához, segít egyfajta 
humán erkölcsöt biztosítani, de nincs semmi tudományos fede-
zete. Egyáltalán nem is létezik fizikán túli világ. A gondolatok 
csak rezgések vagy elektromos kisülések, a lélek, a szellem az 
agy terméke. Isten nem szükséges, ki lehet húzni a talajt alóla, 
hiszen a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a szép és a rút csu-
pán viszonylagos, kulturális kategóriák, amelyek idejétmúltak, 
illetve állandóan változnak. Pedig az ehhez hasonló gondolko-
dású emberek ugyanakkor hisznek a pszichológiában, lélekbú-
vároktól kérnek tanácsot „menedzsment-tréningjeiken”, naponta 
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kíváncsiak horoszkópjukra, különféle keleti hatású önmegva-
lósító szeánszokon tartanak szellemi fitneszgyakorlatokat, és 
olyan valóságokkal élnek együtt, amelyek túlmutatnak a fizi-
kán vagy a laboratóriumi kísérleteken.

A tudósok vizsgálják ugyan az emberi agyat, de még nem 
találtak rá az emberi értelemre. Számítógéprendszerünk behá-
lózta a világot, de önállóan „élő” gépet nem tudtunk gyártani, 
úgy, ahogyan egy búzamagot sem sikerült előállítani. És tudo-
mányosan nonszensz az öröm, a szeretet, az aggódás, a boldog-
ság, a félelem, a barátság vagy éppen a halál. De ők is hisznek 
a sikerben, a tőzsde mutatóiban, a képernyő adataiban, édes-
anyjuknak, a tanító bácsinak, a meteorológusnak, az orvosnak 
– egymásnak. A természetfeletti ugyan tabu, a természetes hit 
viszont életük velejárója. A hívő ember a ráhagyatkozó bizalom 
„halálugrását” teszi meg Istenhez, akinek létét a természetből, 
a kinyilatkoztatásból és lelkiismerete parancsaiból is felisme-
ri. Isten „szavát adta” nekünk. Be is tartotta. Emberré lett, hogy 
megváltson és üdvözítsen. Nekünk is ilyan korrektnek kell len-
nünk vele szemben. Több bátorságra lenne szükségünk, hogy a 
szekularizált világban, az emberközpontú kultúrában erőtelje-
sebben éreztessünk meg valamit a keresztény hit mélységéből 
és szépségéből. Erre utaló jelek látszanak a kisközösségekben 
éppúgy, mint a közéletben a vallásos média eszközének segít-
ségével is. Gondolok itt rádiók, újságok, honlapok tartalmára és 
missziós elkötelezettségére, de a jó szándékú, nívós filmekre és 
zenékre, vagy egyéb művészeti ágakra is.

A hit válasz Isten hívására. Megtapasztalom, hogy Isten meg-
szólít. Személyesen engem: életem döntő fordulatában, egy ta-
lálkozásban, egy tiszta élményben, érzésben, egy alig csillapít-
ható erős sugallatban, vagy éppen sorozatos események, jelek, 
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szerencsés vagy szerencsétlen „csillagállások” következtében. 
Nem feltétlen éles pálfordulások ezek, inkább impulzusok, 
amelyek lassan felismeréssé érlelődnek, de legalábbis elgondol-
kodtatnak.

Atyai jó barátom, † A. Attila vallomása is ezt erősíti meg: 
„Az én szívemet 1999-ben egy bizonyos dr. Tomcsányi nevezetű or-
vosprofesszor műtötte, emelte ki a mellkasomból, tette egy mínusz 30 
fok körüli medencébe (van ilyen, amikor a közeg folyékony hidrogén…), 
tett engem a szívet helyettesítő gépre 3 órán keresztül, miközben végez-
te a szükséges egyéb dolgokat… Ezeket a műtét után Ő maga mondta 
el nekem, miközben bemutatta a helyszínt, azt a kádat, ahol a szívem 
»dekkolt«, míg Ő mással volt elfoglalva… És most jön az érdekes rész: 
Tomcsányi professzorral a »Sors különlegessége« folytán tegező jó ba-
rátságba kerültem, ma is összejárunk és megbeszéljük a műtéttel kap-
csolatos emlékeinket, élményeinket. Az történt ugyanis, hogy 5 évvel 
az én szívműtétem után Ő is kapott egy szívinfarktust, majd rövidre 
rá – sürgősségi alapon – a saját helyettes docense operálta meg, ill. vette 
ki az ő szívét is, az enyémhez szinte teljesen hasonló módon! Sokszor 
megbeszéltük már, hogy a jó Isten vigyázott reánk talán azért, mert va-
lami oknál fogva úgy gondolta, hogy szükség van még ránk. Őrá mint a 
Klinikán még ma is műtő orvosra, reám pedig Ő (a Jó Isten) tudja, hogy 
miért, de itt vagyunk, és tesszük a dolgunkat.”

Ez az ember hosszú évtizedes keresés és Isten-nélküliség 
után szívműtéte következtében szó szerint újjászületett. A hit 
mai tanúja. Rendezte egyházi házasságát, hitét mélyen átélő 
evangéliumi emberré vált. Megérezte, hogy Isten ott van a mű-
tőben. Tovább már nem menekült Előle, hanem beléje kapaszko-
dott. Szívével visszakapta a hitét. Akárcsak dr. Papp Lajos szív-
sebész-professzor egyik betege, aki tizennégyszer „halt meg”, de 
újjáélesztették, mert feladata volt.
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Dr. Papp Lajost idézem: „Dühömben azt kérdeztem tőle: »Ne 
haragudjon, bácsi, maga tizennégyszer kapott lehetőséget a Jóistentől, 
hogy ott maradjon egy szebb világban, akkor mi a fenének jött vissza?« 
És akkor egész orvosi pályafutásom legfontosabb mondatát hallottam: 
»Hát, édes fiam. Nem maradhattam, mert nincs, aki megmetssze a ró-
zsalugasomat.« (…) Nem az unoka, nem a gyermek hozta vissza, hanem 
a feladat… Majd ha a feladatunkat teljesítettük, a Jóisten odaenged ma-
gához. Ez a bácsi több mint tíz évig metszette még a rózsalugast.” (In-
terjú dr. Papp Lajossal – Keresztény Szó, Kolozsvár, 2012. június)

A hit az a szilárd alap életemben, amelyre mindent ráépít-
hetek. Az a képesség, hogy végeredményben mindent kapcso-
latba hozok Istennel. A hit biztonságot és állandóságot biztosít 
számomra. Nem kell rohannom a divattal, nem kell lecserélnem 
elveimet csak azért, mert most más a világ. Mély bizonyosság-
gal tölt el, ezért észszerű akkor is, amikor látszólag fejest ugrot-
tam az ismeretlenbe. A keresztény hit nem vakhit, hanem hit a 
Három Személyű Egy Istenben. Hogy mindenben és mindenki-
ben Ő van jelen, ő mutatkozik meg embertársamban is, amikor 
észreveszem, felfedezem a benne szunnyadó jót, a szépet, az 
értékeset. Képes leszek elfogadni azt is, amit nem tudok meg-
változtatni magamban és a másikba. Nem „stresszelem” magam 
mások elvárásai miatt, és azért sem, hogy nem vagyok tökéle-
tes. A hit szemével leszek képes szeretni, és bízni a jóban.

A hit nem végzettség, száraz logika kérdése – sokkal több an-
nál. Mélyebb, másfajta látásmód. Az ingyenes szeretetével betöl-
tő Isten jeleinek a felismerése. Nem ellentétben áll a tudomány-
nyal, hanem túlmutat az észszerűség határán. Ebből az érett 
hitből fakad a szeretet és a megbocsájtás, a felelősségvállalás 
másokért. Ez csak akkor sikerül, ha hitünket tápláljuk, edzés-
ben tartjuk az imádsággal, a gyakorlással, a lemondásokkal.
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A hitet tovább kell adni – tanúságtétel
Az érett hitet, a személyes meggyőződést nem lehet elrejteni, 
eldugni, lefojtani, akárcsak a tartóra tett mécsest – mondja az 
Úr Jézus. Tanúságot tenni hitünkről annyi, mint életté váltani a 
hitet. Tanúskodni annyi, mint megérteni és meggyőződni arról, 
amit láttam és hallottam. Szavakba öntöm azt, amit megélek, 
és ebben az örömben másokat is megerősítek. Elmondom ne-
kik. Nem erőszakosan, nem úgy, hogy én kívül maradok, ha-
nem szeretve azt, akinek az életében osztozni akarok. Életem 
jó példájával kívántatom meg ezt az életformát. Úgy élek, hogy 
rám kérdezzenek: mi az oka a te másságodnak? Nem legyőzni 
akarom ellenfelemet, nem a jól értesültek magabiztosságával fe-
lülkerekedni a másikon, hanem nyitva hagyva a kérdést a má-
sik véleményének befogadására. Nem érdekből, nem szerepet 
játszva, hanem szeretve.

De tanúságot tenni, a hit örömét és többletét megosztani a vi-
lággal, talán egyik legnagyobb kihívás napjainkban. Az elval-
lástalanodó társadalomban, a kultúra megannyi ágában, a gaz-
daságban is szükség lenne hívő szakemberekre, akik túllátnak 
az evilági szempontokon, akik hitet, meggyőződést, szeretetet 
visznek vállalkozásaikba, vagy akár pénzügyi tranzakcióikba. 
Szeretetben megnyilvánuló hitünk a leghétköznapibb tettekben 
válik kézzelfoghatóvá: ahogy a gyermek haját fésüljük, ahogy 
férjünk ingét vasaljuk, ahogy a kisbabát tisztába tesszük, aho-
gyan a beteg, szenvedő szüleinket ápoljuk, ahogyan zokszó nél-
kül végezzük munkahelyi kötelességünket, és nem úgy állunk 
a feladathoz, ahogyan megfizetik… Szeretetszolgálat, amilyen 
lelkülettel vacsorát készítünk, mosogatunk, porszívózunk, 
bevásárolunk. Ha nemcsak haszonélvezői vagyunk mások 
munkájának, hanem otthon- és közösségépítőként kivesszük 
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részünket egymás szolgálatában. Ha kérés és noszogatás nélkül 
felkínáljuk, közösbe tesszük időnket, pénzünket, figyelmünket, 
tehetségünket, erőnlétünket – egyszóval szolgáló szeretetün-
ket, mert az imává magasztosul. Ha nem azt akarjuk, hogy 
minket kiszolgáljanak, hanem azt keressük, hol van ránk szük-
ség – Krisztushoz hasonlítunk A megváltás ügyét szolgáljuk, 
ha nem elvárjuk mások segítségét, hanem mi állunk készséggel 
szeretteink rendelkezésére. Amikor felajánljuk szolgálatainkat 
családunk-népünk-egyházunk javára – máris „elsők lettünk” az 
Úrnál.

De ugyanígy tapasztalható kórházi ágyakon, mennyire más 
a hittel szenvedő vagy a hitet nélkülöző beteg magatartása. 
Egyik kollégám írja: Könnyes szemű, 35 év körüli asszonyka kereste 
a papot. Gyönyörűen csengő, archaikus magyarsággal beszélt. Moldvai 
csángó asszonyka volt. „Jöjjön páterke, hamar, mert nagybeteg az em-
berem.” Csak ide, a plébániától alig száz méterre hívott. Szinte szalad-
tunk. Útközben elmondta: három gyermekük van, férje 43 éves, a falu 
polgármestere. „Nincs mentség. Csak idejében érjünk oda, mondtam a 
doktornak, tartsa életben, amíg hozom a papot” – mondta izgatottan. 
Megérkeztünk. Viaszsárga fiatalember feküdt az ágyon. Az asszony-
ka odament az ágyhoz, életre ébresztette emberét, és szó szerint ezeket 
mondta: „Ember, hoztam a pátert. Gyónjál meg ügyesen, hogy úgy ke-
rülj Szentfölsége elé, ahogy kell. Azután Szentfölségének velünk es lesz 
gondja, te azzal ne törődj. Egyszer te légy rendbe.” Földbe gyökerezett 
a lábam. Ilyen hittel papi életem során én még nem találkoztam. És kö-
vetkezett a beteg, akinek szentgyónása, szentáldozása, egész viselkedése 
tükörképe volt mindannak, amit korábban a feleségénél láttam. Még az-
nap estefelé meghalt. (O. D.)
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Az egyház útja a hit útja
Az egyház szerepe ma is prófétai! A hit oázisává válni a világ 
számára. Nem annyira jövőbe látni, mint inkább megértetni a 
jelent. Nem előreküldeni az embereket, hanem elöl járni jó pél-
dával, és mint a mágnes, vonzani a többieket magunk után. Se-
gítenie kell a világnak, hogy felfedezze Isten rejtett tevékeny-
ségét a világban. Rámutatni arra, hogy a formális vallásosság, 
a rítusok önmagukban senkit sem üdvözítenek. Hogy vegyük 
észre: a formák kiürültek, kiégtünk, kimerültünk, megkop-
tunk, elfáradtunk. Ipari méretekben megy tönkre a szeretet és 
Isten-kapcsolatunk. Nos hát, ideje volna meghallanunk a ben-
nünk feltörő prófétai Lélek hangját! Rázzuk ki a követ a cipőnk-
ből!… Ugyanez érvényes a nemzeti összefogás témájára is.

Ismerős sokak előtt Jerzy Popjeluszko, lengyel pap hősiessé-
ge, vértanúsága. A középnemzedék még emlékszik, ahogyan a 
Szabad Európa Rádió ezt bemondta. Nemrég avatták boldog-
gá több százezer ember jelenlétében. Ez a fiatal, beteges alkatú 
lengyel pap úgy emelkedett ki a kommunista lengyel elnyomás 
ellenállói közül, hogy a szentmiséin, amelyeket a Szolidaritás 
szakszervezet munkásainak celebrált, a békeköszöntést még 
azzal toldotta meg: „És ne engedjük, hogy a gyűlölködés vezes-
sen minket!” Az acélgyár munkásainak ő lett a gyóntatója és 
lelkive zetője. Ha kellett anyagiakkal segített, megszervezte a 
munkások szabadegyetemét, nyíltan beszélt, és a hitet hirdette. 
Mindhalálig. 1984. október 19-én, Varsó felé utazva kirángatták 
kocsijából a titkosrendőrök, a KGB támaszpontjára vitték, és 
agyonverték. Megkínzott holttestét a közeli víztározóba dob-
ták. De a sofőrnek sikerült megmenekülni, és hírt adott a tör-
téntekről, mire aztán kiadták a holttestét. Már a temetési menet 
is jelezte, hogy az imádságnak, az egyház prófétai erejének nem 
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tud az erőszak gátat szabni. Amikor Popjeluszko holttestét Var-
só felé szállították, több száz gépkocsin tülkölve kísérték, az út 
menti falvak és városok népe égő gyertyával térdelt az út men-
tén. „A Szolidaritás szakszervezet azért ejtette oly gyorsan ámulatba a 
világot, mert nem erőszakkal harcolt, hanem térden állva, rózsafüzérrel 
a kezében.” (Magyar Nemzet, 2010. június 7.)

Valójában az a prófétai lelkület, amikor kész vagy elmenni a 
végsőkig. Nekünk sem elég magyarkodni. Persze fontos, hogy 
ápoljuk anyanyelvünket, kultúránkat, ismerjük történelmünket 
– magyarul. Fontos, hogy ne marakodjunk, hogy fogjunk össze, 
és fontos, hogy megmaradjunk magyarnak – a csángók is –, de 
mindenekelőtt örök üdvösségünk a fontos! Erre a prófétai lel-
kületre volna ma szükség! Minden hívő ember prófétai hivatást 
kapott. Mindnyájan útkészítők vagyunk. Isten országának ránk 
vonatkozó útszakaszával vagyunk megbízva. Megismertük 
Krisztusban Isten üdvözítő szeretetét, de ennek tanúságtevői 
kell legyünk. Nemcsak prófétai szavakkal, hanem prófétai tet-
tekkel, magatartással. Az egyháznak is újra magára kell öltenie 
prófétai mivoltát.

A próféta szabad ember. Nincs lekötelezve senkinek – még 
saját magának sem. Nincs kiszolgáltatva semmilyen földi ha-
talomnak, nem érdekei határozzák meg. Nem akar másoknak 
megfelelni, nem haszonleső, számára csak Isten akarata a fontos. 
A próféta mindent az Istenhez való viszonyában vesz észre. Ezért 
nem vásárolható meg, nem lehet őt megvesztegetni. Neki kül-
detéstudata van, és biztosan látja a célt maga előtt. Neki nincs 
féltenivalója, nem lehet őt megfélemlíteni, hiszen teljesen rábízza 
magát Istenre. A próféta a végső valóságra, a dolgok lényegére fi-
gyel. Mélyebben lát, mint a szociológusok vagy a közgazdászok. 
Mi magunkra ismerünk-e az iménti jellemvonásokban?
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A mai világ nem szereti a prófétaságot, a prófétaiságot… 
Világunknak az tetszik, ha minden kiszámítható. Az egészség, 
a hosszú élet, a fizetés, a nyugdíj, az ügyfél, a vendég, az in-
kasszó, még Isten is! Legyen kiszámítható a költségvetés, a kor-
mány, a megvalósítások, és négyévenként lehessen számon kér-
ni. Mert ha nem, ha csalódtunk, többet nem választjuk meg. Mi 
nem szeretjük a meglepetéseket, miközben mindig mindenből 
új kellene. Nem szeretjük, ha zavarnak. Foglaltak vagyunk, tele 
van a határidőnaplónk – vajon hány bejegyzésünk szól Isten-
ről? Istent beleszámoltuk? Ki lehet-e azt számítani, mikor kapok 
szívrohamot vagy agyvérzést? Be lehet-e írni a naplóba, hogy 
a másik embernek mikor lesz szüksége ránk? És meg tudjuk-e 
mérni, hogy mennyire? A szeretetnek, a hitnek és reménynek 
van-e mértékegysége?

Az egyház prófétai arca abban áll, hogy mondanivalóját meri 
közölni a világgal – még ellenszélben is. Fel meri tenni a kényel-
metlen kérdéseket, és tudja figyelmeztetni, ha kell, az emberi 
méltóságra, tettei következményeire. Felhívja a világ figyelmét 
a szent és igaz értékekre, a teremtett világ alaptörvényeire. De 
a világ csak akkor hallja meg a prófétai szót, ha hiteles próféták 
szólnak hozzá. Akkor akár fel is kapja a fejét.

Kellett nekünk a felfakasztott gennyes seb, kellett ez a vi-
lágméretű pedofília, kellett a vatikáni bankbotrány, hogy újra 
gatyába rázzon, hogy újra felélessze bennünk a prófétai lel-
kületet… Hogy teljesen ezt a jelszerű életet, ezt a Krisztushoz 
tartozást mutassuk meg a világnak. Ne az intézményekkel di-
csekedjünk, ne a megvalósításokkal, ne a számokkal zsonglőr-
ködjünk, hanem az istenszeretetnek ezt a sugárzó örömét ked-
veltessük meg másokkal is. Ha kell szegényen, eszközök nélkül, 
kiszolgáltatottan, ha kell, ünnepeink méltóságával, az átélhető 
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és megtapasztalható istenélménnyel, a sugárzó hittel. Az igazi 
próféta rámutat Jézusra. Nem tesz olcsó engedményeket a vi-
lágnak, nem alkuszik meg, és nem dörgölőzik a nagy többség 
véleményéhez, hanem szembemegy a trendekkel és divathullá-
mokkal. A valódi próféta nem zsarolható.

Mi is sokszor szembeszállunk Istennel: miért kell szenved-
nünk, Uram? Hiába hittünk, becsaptál! Nem erre számítottunk, 
nem így képzeltük el… Kiábrándultunk egyházadból, a papok-
ból, megcsontosodott az egész intézmény. Hol vagy, Uram? So-
kan már azt is fontolgatják, hogy jobb lesz átváltani „rokonszen-
vesebb” Messiásra…

Isten a meglepetések Istene, a találékony szeretet Istene, aki 
mindig tartogat újat. Szentlelke most is felhevíti bennünk a pró-
fétai lelkületet. És csak a prófétai lelkűeknek, a reá érzékeny, 
alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát.

Nekünk úgy kell hirdetnünk a megtérést, hogy az nem 
pusztán etika és humánerkölcs – vagy ahogy szoktuk mondani, 
betyárbecsület –, hanem Isten és egymás szeretetéből táplálko-
zó újszövetségi hit, életmód, örömhír! Építkezés, országépítés: 
itt a Földön, már egy szebb, emberibb társadalomé, és hosszú 
távon Isten országáé.

Nemrég a Duna Televízió is levetítette A Pityergő teve című 
mongol–német dokumentumfilmet, amely a Góbi sivatagban 
játszódik. Arról szól, hogy a mongol pusztában, egy három jur-
tából álló családi tanyán, megellik a teve. Kicsinyét nem gon-
dozza, nem szoptatja. (A „korszerű” szingli jut eszünkbe róla.) 
Gazdái mindent megpróbálnak, lekötözik, borját melléje ta-
szigálják, de az anyateve elrugdossa. Elmennek a láma szertar-
tására, az sem segít. Az öregek kisütik, hogy ebben a helyzet-
ben egyedül a hegedű az egyetlen megoldás. Két kis unokájukat 
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elszalasztják a városba. Az út vagy kétnapi tevegelést jelent a 
sivatagban. A város maga terebélyes jurtatábor, a közepén egy 
lepukkant panelházzal, ez az iskola. Itt tanít a hegedűtanár. A 
gyerekek előadják neki a gondjukat, a hegedűs azt mondja, hogy 
nem ér rá, de az ügy annyira fontos, hogy szakít rá időt. S va-
lóban, pár nap múlva – egy motorbiciklin – meg is érkezik. Az 
anyatevét lekötik, a borjat melléje állítják. A fiatal gazdasszony 
simogatja a tevét, énekel. Mintha mongolul énekelne egy ma-
gyar népdalt. A hegedűs pedig játszik a földre állított, kéthúrú, 
cselló alakú hangszerén. A tevetehén hallgatja, s nagy szemét 
lassan elöntik a könnyek. Borját tőgyéhez engedi – s ettől kezd-
ve boldogan élnek… Sokan látták ezt a megható filmet. (Cz. G.)

Vajon mi fel tudjuk-e fakasztani a világban ezt az Isten utá-
ni vágyat?… Mi kell ahhoz, hogy a világ, a környezetünk, a 
média-politikum sírva fakadjon? Nem ezt a prófétai ihletet 
várja tőlünk a világ? „Mit tehetünk hozzá a tevetehén könnyei-
hez?” (Cz. G.)

A hit útja a mai és holnapi kultúrában
Jézus a ma élőktől is ugyanazt kérdi, mint tanítványaitól a ke-
nyérszaporítás után: el akartok menni? Tessék nyugodtan…

Soha nem volt ekkora vallási kínálat, mint napjainkban. 
Lazább, „lájtosabb” csomagolásban, tetszetős kiszerelésben 
számtalan keresztény és nemkeresztény, keleti és nyugati meg-
váltócska, kisebb-nagyobb egyház és guru, mester és messiás 
ütötte fel fejét, akiknek jól jön az egyházával dacosan ellenkező, 
csalódott vagy kereső, bátortalan vagy el nem kötelezett hívő, 
hiszen így olcsóbb az üdvösség. Ott nincsenek követelmények, 
megcsontosodott hagyományok vagy vaskalapos papok, akik 
akadályoznák őket szabadságukban. Ezek az egyházutánzatok 
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nem találnak ki újat, csak ötletesen, dús fantáziával szívják a 
fáradt egyház vérét. Élősködnek. 

De a történelmi egyházak híveiben is felüti a fejét a közöm-
bösség, a csüggedés, a tespedtség, a legkisebb erőfeszítésre is 
képtelen, lagymatag lelkület… Kialvóban a lánglelkű hősies-
ség. Azt gondolják: a hit kalandját meg lehet úszni. És különben 
is, „ilyen a világ”. Közben észrevétlen megalkusznak a bűnnel, 
a középszerűséggel, hozzászoknak a tétlen, kényelmes, kö-
vetkezmények nélküli élethez, ahol minden jár nekik, de ahol 
semmiért sem kell áldozatot hozni. Kiállnak a sorból, és nem 
kockáztatnak. A dicsőség kellene, de a kereszt nem. Jézustól, 
egyházától, hittől, paptól csak elvárnak, csak kapni akarnak. 
Vannak, akik nemcsak kilépnek, de Jézus és egyháza ellensé-
geivé is válnak.

A média által felfújt, egyházon belüli botrányok is nagyban el-
bátortalanítják az igazhívőket és keresőket egyaránt. Nem keve-
sen vannak, akik sötét erők manipulációit sejtik ezen botrányok 
megszellőztetése mögött, hogy a keresztényeket védekezésre 
késztessék, hogy a liberális világ látszólagos szabadságában kifi-
nomultabb terror alá kényszerítsék az egyházat. Az elvilágiaso-
dott, felnőtt társadalom nem szereti, ha az egyház kioktatja, vagy 
„erőlteti” misszióját. Látjuk ezt például Svédországban, ahol egy 
keresztény rektorjelölt nem írhatja bele önéletrajzába, hogy hívő. 
És egy iskolaigazgató nem szólhat úgy a végzősökhöz, hogy: 
„Isten áldjon benneteket!” Istent sokféle módon szeretné félreállíta-
ni az útból a „keresztény” Európa. Akár a vallási tolerancia, akár a 
tudományos és jól nevelt korrektség szellemében. De észrevehető 
ez magyarországi példákon keresztül is, ahol az önkormányza-
tok sok helyen ódzkodtak visszautalni iskoláikat egyházi keze-
lésbe, és maguk a szülők is egyházellenes kampány áldozatául 
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estek, vagy éppen a felvilágosult értelmiségi-pedagógus társada-
lom állását kezdte félteni az egyházi iskoláktól.

Erdélyben a hagyományos vallásosság ellenére, amolyan pu-
ritán szemérmesség jellemzi a hívő értelmiségieket, nehogy má-
sok hitetlenségében, közömbösségében csorba essen. A „másság 
érzékenysége” nem egy esetben hittagadássá, árulássá fajul, főleg 
értelmiségi körökben, tanári közösségekben. Jó néven veszik 
ugyan, ha szakember tanítja például a hittant, de a szektásko-
dástól tartó ál-félelem a hitet, a vallásos meggyőződést a „szak-
ma” könnyen a magánszférába utalja.

Talán reményt keltő jel lehet azon – egyre szaporodó – pe-
dagógusok példája, akik szakmai korrektségükkel, becsületes, 
következetes kiállásukkal, hiteles hitéletükkel, a maguk hiva-
tásán keresztül, emberközelben élik meg az evangélium üdítő 
frissességét és szépségét. Számos példa van arra is, hogy ilyen 
kaliberű tanárok, orvosok, mérnökök elismerést vívnak ki kol-
légáik között, a kisebb és nagyobb közösségükben. Hitük az a 
többlet, amellyel felkészültségüket, bátorságukat és elhivatott-
ságukat kinyilvánították.

Csaknem tizenöt éves rádiós apostolkodásom alatt sokszor 
meggyőződhettem arról, hogy az emberek mennyire igénylik a 
tiszta hit, a mély lelkiség, a keresztény erkölcs biztató üzenetét. 
Üzletben, gépkocsivezetés közben, autószerelő műhelyekben 
vagy gyárakban, fodrászműhelyekben Erdély-szerte hallgatják, 
és a halkan, háttérből szóló rádió evangéliumi üzenete messze 
erősebb a kereskedelmi adók fülsiketítő zajos zenéjénél. A világ-
hálón megnyilvánuló örömhír pedig sok kereső, más felekezetű 
vagy közömbös ember figyelmét felkelti, és a tetszésnyilvánítás 
jelei sem maradnak el. A vasárnapi – világhálón megjelenő – 
írásmagyarázat hétről hétre több száz olvasó lelkét érinti meg. 
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A hit búvópatakja tehát szelíden, észrevétlenül, de mégis megy-
győző erővel vág utat magának századunk posztmodern világá-
ban. Talán sokan bezárnák a templomba, vagy életük bizonyos 
örömteli vagy drámai eseményéhez kötnék, az Istenbe vetett 
hit, a kinyilatkoztatás igazságai mégis mustármagként, kovász-
ként hatják át az emberek mindennapjait. Hittanórás vagy csa-
ládos találkozókon egy hétköznapi tanúságtétel, egy katarzisél-
ménnyel járó film megtekintése sokszor több hatást ér el, mint 
a hagyományos katekézis. A pozitív példák nemcsak sebeket 
gyógyítanak be, hanem a hit fáklyavivői lehetnek a helyi és a vi-
lágegyházban egyaránt. A gyermeküket vallásosan nevelő csa-
ládok, az élet különböző területén lelkiismerettel, becsületesen 
dolgozó és hitüket megvalló, közösségükért kiálló „átlaghívek” 
hite a legjobb bizonyíték a hit közösség- és társadalomformáló 
erejére.

Mi hívők, egyfajta keresztény hittel átszőtt kultúra kialakí-
tásában „vagyunk érdekeltek”, amely közösségi életterünket, 
viselkedésünket is átjárja. Kezdve az Assisi Szent Ferenc nevé-
vel fémjelzett keresztény természetvédelemtől és -tisztelettől, el 
egészen a vegyes házasságokban, a felekezeti sokszínűségben 
megnyilvánuló életmódunkig, ahol becsben tartjuk és tiszteljük 
a másik szimbólumait, szertartásrendszerét, amikor el tudunk 
csendesedni az áhítattól és a szent dolgok, helyek jelenlététől. 
Olyan szomorú, amikor a lelkipásztor azt tapasztalja, hogy ve-
gyes környezetben milyen könnyen lennebb eresztjük a mércét, 
amikor családi vagy egyházi ünnepek, események alkalmával a 
templom csak pusztán gyülekezési hely vagy turistalátványos-
ság, de semmi esetre sem Isten lakóhelye.

Isten nem lebecsüli, hanem felértékeli gyarló emberi termé-
szetünkből fakadó jóságunkat. Azt a „keveset” szaporítja meg, 
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és táplál vele jóllakásig másokat is. Nem mondhatjuk, hogy én 
nem tehetek semmit… Kegyelmi indíttatása a szerény tehetség-
ből is ragyogó teljesítményt képes kihozni. Épp ez a tudat se-
gíthet önbecsülésünkben. Bátorságot adhat olyan helyzetekben, 
amikor emberi erőfeszítéseink, képességeink látszólag kevés-
nek bizonyulnak. 

Hajlamosak lennénk túl könnyen feladni: ha nem sikerült az 
érettségi, ha tönkrement egy vállalkozás, ha krízishelyzet adó-
dik a házasságban. Pedig nem kellene feladnunk. Ha csak egy 
százaléknyi esély is van a túlélésre, a megmaradásra, arra, hogy 
felülkerekedjen az élet, a szeretet – küzdenünk kell. Mint ama 
koldus, Böjte Csaba OFM példájában, akinek a körfűrész levág-
ta a kezét, s aki azt a fűrészkorpából előkotorva még háromszáz 
kilométert utazott, és mindent megtett, hogy az orvosok visz-
szavarrják. Legyőzte a félelmet, a kétségbeesést, újjászületett, és 
most kezet foghatunk vele…

Egy percig sem hihetjük, hogy Isten nincs velünk. A hit pró-
bakövei épp a szenvedések, az akadályok, amelyeket utunkba 
hoz az élet. És a hit minden nehézséget legyőző ereje, szent Pál 
után szabadon – képesít arra, hogy a végsőkig kitartsunk, sőt, 
hogy nagy dolgokat vigyünk végbe kisebb vagy nagyobb kö-
zösségeinkben.

Több mint százötven évvel ezelőtt rabszolga-kereskedők fog-
ságába került egy néger fiú. Gazdája később elcserélte egy rossz 
lóért. De a ló gazdája megbánta a cserét, és visszakérte a lovat. 
Akkor a dühös gazda egy üveg rumért és egy pakli dohányért 
továbbadta a fiút. Portugál hajóra került, onnan mentették meg. 
Ebből a fiúból – aki csak egy üveg rumot és egy pakli dohányt 
ért a mi szemünkben – Isten országában Crowter Sámuel ang-
likán püspök lett, akit Ura annyira becsült és értékelt, hogy 



Nyugat-Afrikában mártírhalálra méltatta. Ő a négerek első 
püspöke, az első afrikai nyelvű Biblia megalkotója…

 Szeretném, hogy papoknak és híveknek, az egész egyháznak a hit 
éve legyen ilyen kegyelemfelfakasztó, üdvösséges idő. Kairosz. Hogy 
újra élettel, a hit nagy tetteivel töltsük meg a kereteket, és növekedjünk 
a szeretetben.
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2. az ökumenizmus és bibliai gyökerei2

A kereszténység egységtörekvése a történelem folya-
mán mindig is mélyről feltörő vágyként jelentkezett, 
mert a szentpáli értelmű „test” tagjai már széthullott 

részekként több sebből is véreznek.
Jóllehet Jézus Krisztus egyetlen egyházat alapított, több egy-

ház állítja magáról, hogy az Ő hagyatékának örököse. A keresz-
tények valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de 
különbözőképpen vélekednek, és külön utakon járnak, mintha 
maga Krisztus oszlott volna meg. Ez a megoszlás viszont nyíl-
tan ellentmond Krisztus akaratának, megbotránkoztatja a nem 
keresztényeket is, kárt okoz az evangélium hirdetésének, és a 
kívülállók már nem mondhatják el rólunk – mint annak idején 
az őskeresztényekről: „Nézzétek mennyire szeretik egymást!”

Amikor ökumenizmusról beszélünk, tágabb értelemben a 
kereszténység és a világ, a kereszténység és más vallások dia-
lógusát értjük rajta, de szűkebb értelemben – s ez a gyakoribb – 
mindig a keresztény felekezetek egységtörekvését jelöljük vele.

Látszólag egyháztani problémával van dolgunk, de a mé-
lyebb elemzés sokkal messzebbmenő igazságokat is felszínre 
képes hozni. A biblikus gyökerek vizsgálata fényt derít arra, 
hogy az egység a sokszínűségben nyilvánul meg, és hogy a 
keresztény felekezetek csak akkor óhajtják őszintén és komo-
lyan az egységet, ha mindannyian Krisztust tekintik Uruk-
nak és Megváltójuknak, ha a szeretet parancsából merítve erőt 

2 http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/old/archiv02/0204/text.
html – A Mérleg folyóirat III. díját elnyert pályázati anyag, tanulmány, 2008
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különbözőségeiket is gazdagságnak fogják látni. A Biblia Iste-
ne, az Atya, a Fiú és s Szentlélek „közössége” ad példát a sok-
színűségben megélt egység „létformájához”, hiszen az egyetlen 
Fiúban egyesíti az összes embert és az egész mindenséget. Az 
egység forrása tehát maga Isten. Őrá kezdünk újra hasonlíta-
ni, ha erőnkhöz képest mindent megteszünk, hogy keresztény 
felekezeteink egymás szeretete és kölcsönös elfogadása által 
Krisztus megváltó szeretetét hirdessék.

Ószövetségi alapok
Az Izraelt környező népek többistenhitén alapuló vallásaival 
szemben a bibliai kinyilatkoztatás leszögezi, hogy egyetlen Is-
ten létezik, aki mindenható, az egész világmindenség teremtője, 
minden belőle fakad, ő a létezés alapja. Természetesen a Szentírás 
első könyveiben még nem találkozunk a Szentháromság szemé-
lyeinek distinkciójával, de már a Teremtés könyvében vannak 
utalások arra, hogy „Isten lelke lebegett a vizek fölött…”, hogy az asz-
szony ivadéka széttiporja a kígyó fejét stb. Ugyanakkor a terem-
tett világ sokfélesége, színei, a teremtmények változatos gazdag-
sága, a mindenség csodálatos változatossága az isteni bölcsesség 
nagyságáról és titkáról árulkodik. Isten teremtő művében lenyű-
göző módon kapcsolódik össze az egység és a sokaság. Az ember 
egyenesen isteni parancsot kap a sokasodásra és a szaporodásra, 
hogy „hajtsa uralma alá” és „töltse be” a Földet (Ter 1,28).

Már a Biblia első lapjai arról tanúskodnak, hogy Isten szere-
tetből teremti a földet, az embert, és a teremtményeknek is ezt a 
szeretetet kell tükrözniük – azáltal, hogy betöltik hivatásukat. 
Amennyiben az ember – szabadságából adódóan – visszauta-
sítja ezt a szeretetet, tehát bűnt követ el, az egység forrásával, 
Istennel „szakít”.
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A bűn aztán egyfajta láncreakciót indít el, és az egész em-
beriség megoszlásához (vagy megosztásához) vezet. Gondol-
hatunk itt Káin és Ábel történetére, a bábeli nyelvzavarra, a 
válások és a poligámiák hatásaira és következményeire. Isten 
azonban nem engedi ki kezéből a teremtést, nem fordul el az 
embertől, hanem újra próbálkozik, „kísérletezik”, hogy orvosolja 
a bűn által okozott szakadást, hogy újra helyreállíthassa a felbo-
rult egységet. Szövetséget köt olyan karizmatikus egyéniségek-
kel, ősatyákkal, akik valami módon az egész népet, sőt az egész 
emberiséget képviselik. A szövetség alapja mindig a benne való 
hit és a hozzá való hűség. A pátriárkák hite és hűsége adja meg 
az Ószövetség egységének alaptónusát. Noé, Ábrahám, Izsák, 
Jákob és később Mózes, Dávid hite és hitele az Istennel való egy-
séget, ennek biztonságát nyújtották a választott nép életében.

Az ökumené gyökerei után kutatva azt is érzékeljük az Ószö-
vetségben, hogy Isten korán a választott nép tudomására hozta, 
hogy ő minden nép Istene. A teremtés egésze az övé, hozzá tar-
tozik. Bár Izrael a választott nép, neki minden néppel terve van. 
Az egész teremtett világ az ő dicséretét zengi. Nagyszerű példái 
ennek a gondolatnak a zsoltárok. „Isten nagyságát hirdeti az ég, a 
menny bolt vallja kezei művét. Egy nap a másiknak ezt harsogja át, erre 
tanítja éj az éjszakát.” (Zsolt 100, 117 stb.)

Másfelől Isten azért választotta ki népét, hogy általa nyilvá-
nítsa ki magát minden nemzet előtt, és összegyűjtse őket kultu-
sza egységébe (Iz 56,6). Ilyen értelemben Izrael szétszakadása, 
a babiloni fogság, a szétszóratás is „jót tett” az egység ügyének, 
mert így a pogányok is megismerhették a termető és megváltó 
Istent. A hűtlensége miatt bűnhődő nép az egyetlen igaz Isten 
hűségének jelévé vált. A szövetség Istene fokozatosan készítette 
fel népét arra, hogy elfogadja (vagy befogadja) a Küldöttet, az 
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Emberfiát, a Szenvedő Szolgát, aki majd végérvényesen egyesíti 
az új Izraelt, Isten megváltott népét: az emberiséget. Már Dávid 
kora óta arról jövendölnek a próféták, hogy eljön a Messiás, aki 
új országot, új uralmat honosít meg, aki által Sion Jáhve meny-
asszonya lesz, az összes nemzetek közös anyjaként szolgálja az 
egyetlen királyt, Jáhvét (Zsolt 87,5; Iz 54,1–10; Dán 7,13; Zak 14,9). 
Nemcsak a bibliai kinyilatkoztatás, hanem más ősi vallások is 
arról tanúskodnak, hogy az embert végső soron embertársával 
nem az azonos biológiai természete, hanem belső szellemi lé-
nyege köti össze. Az ember Isten képére és hasonlatosságára 
alkotott teremtmény, ezért az a rendeltetése, hogy Istennel és 
embertársaival közösségben éljen.

A keresztény tanítás szerint Krisztus istenemberi személyé-
ben Isten páratlan módon helyreállította a bűn által megrontott 
istenképet és vele Isten és ember közösségét. A keresztény em-
ber számára Jézus az ökumené forrása. Az ökumenének csak 
őmiatta van esélye. Jézus Krisztus személye, a benne való hit 
a „közös nevező”, amely összeköti a keresztény felekezeteket, és 
amely megkülönbözteti a keresztényeket a zsidó, a muzulmán 
vagy más nagy világvallásoktól. El kell fogadnunk sarktétel-
ként, és a továbbiak tárgyalásához végig szem előtt kell tarta-
nunk, hogy az ökumenizmus lényegét tekintve Jézus Krisztus 
a kiindulópont.

Az „oikumené” fogalma
A Római Birodalom idején a császárok szívesen használták az 
oikumené szót, amikor hatalmuk hangsúlyozására került sor.  
Tágabb értelemben az egész földkerekséget jelentette, szűkebb 
értelemben azonban a Földközi-tenger partvidékén kiterjedő 
Római Birodalomra vonatkozott. S mivel a császár az akkor 
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ismert világ mindig népének ura volt, sokszor úgy is fejezték 
ki: „az egész »ökumenén« uralkodik.” Az első keresztények – bár 
korántsem voltak államellenesek – nem a császárt, hanem 
Krisztust fogadták el Uruknak (küriosz), és ezzel – polemikus 
célzattal bár, de határozott kiállással – megvallották, hogy az 
„ökumenében” nem a császár, hanem Jézus Krisztus az uralko-
dó. Szakítottak tehát a pogány római vallás hagyományaival. 
Ez csakhamar a császárkultusz problémájává „nőtte ki magát”, s 
a keresztények akár meghalni is készek voltak a Krisztus-ura-
lom megvallása jegyében. Az ökumenikus hit – vagyis az em-
beri szellem által felfogható világ fölött egyetemesen uralkodó 
transzcendenciába vetett hit – kezdettől fogva jellemzi tehát a 
kereszténységet. Ha úgy tetszik, az ökumené az újszövetségi 
kor egyik régi fogalma, amely legtágabb értelemben a világ-
egyetemre és minden benne élőre vonatkozik.

A már említett oikumené szó meglepően sokszor fordul elő 
az Újszövetség írásaiban. Érdekes módon az akkori világban is 
oly gyakran használt kifejezést az Újszövetség kivétel nélkül Jé-
zussal kapcsolatban használja. A Lk 2,1-ben olvassuk Augustus 
császár parancsát, „hogy az egész föld (oikumené) összeírattassék”. 
Később a pusztai megkísértésről szóló beszámolóban (Lk 4) a 
sátán szava is így hangzik: „a földkerekség minden országát neked 
adom, ha…” Lukács evangéliuma végén pedig, amikor Jézus a 
végidők apokaliptikus eseményeiről beszél, amikor megjöven-
döli az Emberfia második eljövetelét, azt mondja: „az egész földön 
a félelemtől megdermednek” az emberek (Lk 21,26). De ugyanígy 
Máté evangélistánál is azt olvassuk Jézus jövendölései között, 
hogy Isten országa evangéliumát hirdetni fogják az egész vilá-
gon (en holé té oikumené – Mt 24,14).
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Az Apostolok Cselekedetei is arról számol be, hogy nagy 
éhínség dúlt az egész világon, és erre Antiokhiában is meg-
mozdult Krisztus népe (ApCsel 11,27–28). Pál pedig, ami-
kor az Areopagoszon az ismeretlen istenről beszél, ítélet-
ről is szól, amely az egész földkerekségen lesz egy férfi által 
(ApCsel 17). Ugyancsak az Apostolok Cselekedeteiben olvas-
suk, hogy Efezusban Jézus miatt vész el Artemisz tisztelete az 
egész világon (ApCsel 19,27). A Jelenések könyvében a kísértés 
órájáról olvasunk, amely eljön a világra… És utána következik 
az Emberfia szava: Eljövök hamar… (Jel 3,10)

Az idézett szövegek mind azt jelzik, hogy Krisztus az egész 
világ Ura. Az oikumené szót a keresztények kezdettől fogva a 
megváltás egyetemességére értették és használták, kifejezve 
ezzel azt is, hogy Krisztusban minden nép meghívást kapott az 
üdvösségre. Krisztus megváltói művéből mindenki részesedik, 
ez a kincs közös, és ez az egyház ereje és létjogosultságának 
garanciája. Az Újszövetség tehát tág értelemben használja az 
ökumenét – nyilván azért is, mert akkor még nem beszélhetünk 
kifejezett mozgalomról vagy egyházakról.

Ha az egység oldaláról közelítjük meg az Újszövetséget, ösz-
szetett, mégis viszonylag világos képet kapunk arról, hogyan 
teljesedett be ez az Isten által óhajtott és adott egység az egy-
házban.

Jézus egyesíti azokat, akik szeretik őt és hisznek benne. Ál-
tala valósul meg az egység a sokféleségben, ő a sokaságnak a 
képviselője, aki által egy személyben isteni és emberi termé-
szet találkozik – végső soron az üdvösség kulcsát jelenti. Eggyé 
lenni vele annyi, mint üdvözülni. Benne lett testté Isten Igéje, 
akit az evangélium szavai mögött felfedezhetünk, ő adja ne-
künk az egyetlen élő kenyeret a kereszten feláldozott testével. 
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Az egy egyháznak ő a pásztora, és a nyájnak is ott a hely, ahol 
a pásztornak, ő az egyetlen kapu, amely az akolba vezet, és ő 
az egyetlen út, amelyen haladni érdemes. Egy az egyház és egy-
nek kell lennie, hiszen Pál azt írja az efezosziaknak: „egy a hit, 
egy a keresztség, egy az Isten, mindenek Atyja.” (4,1–6)

Újszövetségi értelemben viszont a keresztények egysége 
az egyházban nem csupán az egy hitet valló, közös érzületű, 
azonos célra törekvő emberek összetartozását jelenti, hanem a 
Krisztusban megvalósuló egységet is. Az egyház Krisztus tes-
te, és az egyes emberek azáltal válnak az egyház tagjává, hogy 
beépülnek Krisztus testébe.

A vele való közösség és egység beszédes kifejezője kezdettől 
fogva az eukarisztia ünneplése. A keresztáldozat, a feltámadás 
pedig „hitelesítette” nemcsak a megváltást, hanem mindazt, amit 
Jézus tanítványainak megígért az utolsó vacsorán. Feláldozott 
teste, a Vele való táplálkozás nemcsak megerősíti a benne hívő-
ket, hanem egy közösséggé formálja, Isten megtapasztalásának 
élményében részesíti és missziós küldetésre jogosítja fel őket. 
Kezdettől fogva az eukarisztia ünneplése különböztette meg a 
keresztények csoportját más szektáktól és vallási közösségektől. 
Az igehirdetés mellett mindig ez jelentette a legfőbb feladatot. 
Köréje szerveződtek az egyházi közösségek, az ünneplés men-
tén alakultak ki az új szolgálatok és beosztások, fejlődött a litur-
gia, és az eukarisztián történő részvétel jelentette az első számú 
hitvallást minden „egészséges” keresztény számára.

A Krisztus és egyháza között létrejött egységet kell szim-
bolizálnia a keresztény házasságnak is. Ezért éltre szóló szö-
vetség, visszavonhatatlan döntés, amely csak olyan szeretettel 
lehetséges, amellyel Krisztus szerette egyházát. A férfi és a nő, 
ketten egy testté lesznek, nemcsak biológiai értelemben, hanem 
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az önátadásba, az egymásért-élésben, önmaguknak a szeretet 
oltárán történő feláldozásában is. A válás visszaesést jelent a 
kettősségbe.

Jézus nyilvános működése idején nem egyszer hasonlatok-
kal is megvilágította azt a kapcsolatot, amely Atyja és közte 
van, és amilyennek övéi és a maga kapcsolatát is képzelte. A 
szőlőtőről és a szőlővesszőről szóló hasonlatnak (Jn 15,5) már az 
ószövetségi korba visszanyúló előzményei vannak. A 80. Zsol-
tárban a szentíró a választott népet, Izraelt énekli meg, olyan 
szőlőként mutatva be, amelyet maga Isten ültetett. Megtisztítot-
ta, megmetszette, hogy gyümölcsöt teremjen. János evangélista 
szerint az új szőlő maga az egyház, Isten új választott népe. A 
szőlőtő Krisztus. A szőlővesszők csak akkor hoznak termést, ha 
rajtamaradnak a szőlőtőn.

Ezzel Jézus valami egészen újat mond, ami az ökumené lé-
nyegére is rátapint. Ez a hasonlat Jézust az egyházzal való teljes 
egységben állítja elénk. Krisztust egyházától éppúgy nem lehet 
elkülöníteni, mint ahogy az egyházat sem lehet Krisztustól el-
választani. Ha az egyház nincs egységben Krisztussal, akkor 
nincs növekedés és nincs termés sem.

Az egység, amelyet a Szentlélek hozott létre Krisztusban, 
nem jelent egyformaságot: Krisztus testének tagjai különféle 
ajándékokban részesülnek, más-más szolgálatot teljesítenek. 
Emiatt már a jeruzsálemi keresztény közösségnek szembe kel-
lett néznie a megoszlás veszélyével („zsidókeresztények” és „po-
gánykeresztények”). Szent Pál leveleiben pedig tetten érhető az 
a sok gond, amellyel szembe kellett néznie az egyházon belül 
elsősorban a gnosztikusok miatt megmutatkozott ellentétekkel. 
Akárcsak a hitet, az egységet is törékeny cserépedényben őriz-
zük, amelyre állandóan vigyáznunk kell. Az apostol maga inti 
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az efezusiakat: „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok 
a lelki egységet.” (4,3)

A feltámadt Krisztus Pétert bízta meg a többiek közötti 
egység biztosításával és a viszonyítási alapot is megadta min-
den idők keresztényének, bármely felekezethez tartozzék is: 
„Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket” (Jn 13,34). Ez az 
ökumenizmus alapja minden megnyilvánulásában. A szeretet 
egyetemes, és csak akkor mutatkozik meg a világ számára is 
látható módon az Atya szeretete, ha az ő gyermekei is szeretik 
egymást, hiszen Fiát adta értünk.

A szeretet parancsának teljesítésével valósítható meg Jézus 
kívánsága is, amelyet az utolsó vacsorán „főpapi imájában” kért 
az Atyától: „Legyenek egy, mint ahogy mi egy vagyunk” (Jn 17,21). 
A „főpapi imából” világosan kirajzolódik, hogy Krisztus egy és 
osztatlan egyházat akart. Nem is akarhatott mást, mert a krisz-
tusi üdvösség rendje – amelyet az egyház képvisel – magában 
szintén egy és oszthatatlan. Az egyház(ak) mai megosztottsága 
tehát ellenemond a krisztusi szándéknak, s ezért bűnös állapot. 
Ebbe nem nyugodhat bele senki, aki kereszténynek vallja ma-
gát. A kereszténység egységéért mindenkinek tennie kell vala-
mit. Elsősorban saját életével kell hirdetnie a megbocsátás és a 
kiengesztelődés evangéliumát.

Az ökumené alapja, forrása tehát maga Jézus Krisztus. Ne-
gatív meghatározással élve az ökumené fundamentuma, köz-
pontja nem Genf vagy Amszterdam (1948), még csak nem is 
Edinburgh (1910), nem Róma és nem a II. vatikáni zsinat. Az 
ökumené középpontja Jézus Krisztus, Urunk, Megváltónk, 
Istenünk. Az egyház(ak) egység(esülés)ének alapja az, hogy 
Krisztusba és üdvözítő örömhírébe vetettük hitünket.
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A Krisztus-központú keresztény világlátás azt is jelenti, 
hogy a kereszten történt megváltás mindenkié. A kereszt egy-
szerre központ és a nyitottság jelképe is. A kereszt mint köz-
pont mindenkit magához vonz, ugyanakkor nyitott „függőle-
ges” és „vízszintes” irányban egyaránt. Nemcsak a felekezetközi 
párbeszédben, hanem a világvallásokkal folytatott párbeszéd-
ben is eligazítást ad. Jézus igent mondott a keresztre, hogy ez a 
kereszt fa minden idők embere számára tündököljön. A kereszt 
az egyetlen reménységünk, erőforrásunk a következő évez-
redben is. A kereszten ökumenikus reménység tündököl, mert 
Jézus legyőzte a halált, és ő a világ üdvözítője tegnap, ma és 
mindörökké.

A keresztények és az ökumenizmus
A keresztények természetesen nem az egyházak egyesülését 
akarják elérni, hanem a jézusi közösség egyetemességét. Bár-
milyen sok még a különbözőség, a teológiai vagy dogmatikai 
eltérés, hagyománybeli vagy istentiszteleti másság, szervezeti 
ellentét, az alapvető szándék a krisztusi szeretet kellene hogy 
legyen. A másság, a változatosság érték – sokszor tényleg gaz-
dagítani tudjuk egymást különbözőségünkkel –, de mindenek 
mellett képesek vagyunk arra is, hogy az egymástól eltérőt, a 
sokfélét, a változatosat egyetemes egységbe foglaljuk anélkül, 
hogy különbözőségüktől megfosztanánk őket és magunkat.

A katolikus egyház is azt vallja, hogy közös értékeinkből 
kell kiindulnunk. A kereszténység alapigazságai, a Szentírás, 
az apostoli hitvallás, az egyetemes zsinatok határozatai mind 
közös kiindulópontok lehetnek. Ha a kereszténység Isten 
népe, akkor az a rendeltetése, hogy szeretetközösségben éljen. 
Ez nem azt jelenti, hogy elmossuk a határokat, hogy feladjuk 
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értékeinket, hogy a „valamit valamiért” elvén üzletelünk, ha-
nem inkább a különböző értékek harmóniába hozását jelenti, 
erőink és képességeink egy célba – az örök üdvösségébe – való 
állítását.

Minden egyház és minden egyházi közösség, minden fele-
kezet meg kell hozza a maga áldozatát, meg kell különböztesse 
a formát a tartalomtól, a mulandót a maradandótól.

Az egység – az isteni és az emberi közösség – bizonyos érte-
lemben már fennáll (krisztushit, keresztség). Ez Isten ajándéka, 
nem ember műve. Az ökumenikus mozgalom feladata nem az, 
hogy létrehozzon valamit, ami Isten ajándékaként már létezik, 
hanem hogy helyreállítsa azt, amit az emberi tévedés és a bűn 
megrontott.

Mit kell tennünk?
II. János Pál 1993-ban megjelent Ökumenikus direktóriuma 
konkrétan is néhány tanácsot ad – nem csak katolikusoknak.

Eszerint az egyik legfontosabb tennivalónk a „lelki ökumené” 
meghonosítása. Az Istenhez és a felebaráthoz fordulás a szív 
megtérésével kezdődik. Felismerni szívünk mélyén a megosz-
tottságot, bűnös voltunkat, és szakítani mindazzal, ami egyéni 
vagy egyházi életünkben fenntartani látszik ezt a megosztott-
ságot és akadályt gördít a megbékélés és az egyetértés útjába. 
Ehhez a belső megújuláshoz tartozik a téves előítéletek és ha-
mis képek felszámolása, a csökönyös szűkkeblűség feloldása, 
megszabadulás félelmeinktől (mely szerint a másik „elveszi” azt, 
ami a miénk, és akkor nekünk kevesebb marad…). Hagyjunk 
fel a kölcsönös rágalmakkal és a bűnbakkereséssel.

A megújulás részét képezi az is, hogy ne várjunk a másik fél 
kezdeményezésére. Minden keresztény hivatott a mások iránti 
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szeretetre. Sőt arra is, hogy „elsőként” szeressen. A szeretet nem 
csupán érzelem, hanem konkrétumokban is kifejeződő szem-
léletmód. Nem a személyi tulajdonságok miatt, nem csupán fe-
lebarátként szeretjük a másik felet, hanem a benne megjelenő 
Krisztust szeretjük. A keresztények egysége feltételezi a szemé-
lyes találkozást. Nem várhatunk a másikra, nekünk kell elin-
dulnunk. Milyen élő evangélium azoknak a vegyes házasság-
ban élő családoknak az élete, akik komolyan vették a krisztusi 
tanítást!

Felbecsülhetetlen az értéke a keresztények közös imádságá-
nak. Ezért szükségesek a közös egyházi ünnepek. Ezekben az 
együttlétekben éljük meg valóságosan is, hogy Krisztusban ösz-
szetartozunk. A kereszténységet nem lehet privatizálni. Jézus 
mindannyiunkat megváltott.

Ugyanakkor ökumenizmusunk nem merülhet ki pusztán 
„lelkiekben”. A kereszténység lényegében hitbeli hovatartozást is 
jelent. A hit pedig értelmi, érzelmi és akarati elfogadása annak, 
amit Isten Krisztus által végbevitt üdvözítésünkért. A hitnek 
tehát igazságtartalma van: erről tanúskodik a Szentírás, erről 
szól az egyház igehirdetése. A keresztény egység és egyháza-
ink szeretetközösségének kialakítása megköveteli azt is, hogy 
egyetértésre jussunk a hit lényeges kérdéseiben, és így közösen 
meg tudjuk vallani hitünket. Ezért olyan fontos a teológiai pár-
beszéd, amely valamiképp a megtérés dialógusát is jelenti.

A dialógusban nemcsak a „több szem többet lát” elve érvé-
nyesül, hanem – keresztények párbeszédéről lévén szó – felis-
merhetjük hitünk teljes igazságát. Ha nem volna alkalmunk 
szembesülni a hit olyan értelmezésével, amely eltér az általunk 
megszokottól, ez azzal a veszéllyel fenyegetne, hogy túlságo-
san is a magunk módján, túlságosan egyoldalúan értelmezzük 
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Isten igéjét. A szembesülés meggondolást vált ki, s a meggon-
dolás lelkiismeretünk megvizsgálására indít: vajon a másként 
kifejezett hit téves tanítás-e, vagy csak a miénkétől különbö-
ző szemszögből történő látása, értelmezése, megfogalmazása 
ugyanannak az isteni igazságnak, amit mi magunk is vallunk. 
Ha csak a Limai dokumentumra (1982) gondolunk, máris ha-
tározott közeledésről beszélhetünk a keresztség, az eukarisztia 
és a papi szolgálat kérdésében. E három közül a legtöbb problé-
mát, úgy tűnik, mind a mai napig a papi szolgálat és ezen belül 
a pápai primátus-kérdés okozza mind Keleten, mind Nyugaton 
(anglikánok, ortodoxok, protestánsok). Bár még az ortodoxok is 
egyetértenek azzal, hogy Róma a kereszténység történelmi köz-
pontja, a legtöbb keresztény részegyház mégis azt kéri, hogy 
a pápa ne avatkozzék bele ügyikbe. Valahogyan meg kellene 
különböztetni a pápa két funkcióját: az egyik funkció az egye-
temes egység szolgálata Róma püspökeként, a másik funkció a 
Nyugat pátriárkájáé.

Sokan viszont az apostoli tekintélyt és a lelki hatalmat akar-
ják elvitatni Péter utódától és a péteri szolgálattól, arra hivat-
kozva, hogy a múlt sok keserű példát szolgáltatott és tanul-
sággal járt. Ezeket a tanulságokat azonban – épp a Szentlélek 
ösztönzésére – a mai pápaság is levonta. Másképp gyakorolja 
már apostoli lelki hatalmát a mai pápa. Nyilván a római püs-
pök péteri hivatalát és szolgálatát „jó pásztor” módjára, szeretet-
szolgálatként gyakorolni ma is „életművészet”, és már-már erőt 
felülmúló feladat. Krisztus Lelke a garancia, hogy az egyház 
hajója jó irányba evez, de nekünk is megvan a magunk része: 
ne polémiával, hanem inkább imádsággal és testvéri szeretet-
tel támogassuk a római püspököt e hivatal betöltésében.
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A keresztények közötti egységnek az egyik újra fontossá 
váló feltétele az, hogy ne sajátítsák ki a Szentlelket. Nemcsak 
a katolikus egyház esett ebbe a hibába, hanem manapság sok, 
úgynevezett szabadegyház is. Márpedig a Szentléleknek sem-
miféle intézmény, senki emberfia nem szabhat korlátokat – ott 
működik, ahol akar. Hitünk szerint működik az egyházban, él-
teti, kegyelmével erősíti azt, de működhet nem hívő személyek 
lelkében is, kereszténységtől távol álló vallási közösségekben is. 
Az ökumené ilyen dialógusra nyitott lelkületet kíván meg min-
den kereszténytől.

Ökumenizmusunk jövője attól is függ, mennyire radikálisan 
éljük meg kereszténységünket. A valódi kereszténység készség 
arra, hogy képesek legyünk, akarjunk túllépni önmagunkon, 
hogy állandóan haladjunk ezen a vándorúton, amely mindig 
új tapasztalatokra tanít, és amely állandó megújulásra késztet. 
Örökségünket, értékeinket nem konzerválni kell, hanem úgy 
megőrizni, hogy közben mindig nyitottak legyünk a változásra, 
önmagunk megváltoztatására. A változás természetesen nem 
jelent elvtelen alkalmazkodást a kor divatos áramlataihoz, ha-
nem önmagunknak az isteni mércéhez való rendszeres hozzá-
mérését jelenti. Ilyen szempontból nem ülhetünk sohasem tét-
lenül, nem is állhatunk félre duzzogva, hogy saját pecsenyénk 
sütögetésével foglalkozzunk. A keresztény radikalitás állandó 
szembesülést jelent önmagunkkal, keresztény voltunkkal, Jé-
zus Krisztussal, a szeretet evangéliumával.

Az ökumené útja nem egy közösen megszavazott, éleitől le-
kerekített, kilúgozott, közös nevezőre ráncigált kereszténység 
felé vezet, amely mindnyájunk számára szegényedést és kifosz-
tottságot hozna. Mindannyian azt szeretnénk, akik hiszünk a 
teremtő Istenben, a megváltó Krisztusban és a kegyelmeit osztó 
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Lélekben, hogy Krisztus országába vigyük „haza” az egész em-
beriséget.

Jelek és remények
Sok rosszat elmondtak a 20. századról, de arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy e század a megújulások százada is volt. Nem-
csak a világháborúk, a haláltáborok, a nukleáris bombák, a hi-
degháborúk és terrorizmus százada volt, hanem a megújulás, a 
fejlődés, a kibontakozás százada is. Az egyház életében is olyan 
korszakalkotó események történtek, amelyek a harmadik évez-
red elejére is utat mutatnak. A hatvanas évek ökumenikus elő-
relépéseinek nem várt csodája volt a II. vatikáni zsinat is, amely 
hivatalosan is ökumenikus zsinatnak indult. Évszázados gátak 
törtek szét, rövid időre kinyitották a megcsontosodott római 
egyház ablakait, hogy az új idők új levegője beáramolhasson. 
Az Unitatis reintegratio kezdetű zsinati dokumentum az egy-
ház(ak) egyetemes egységének helyreállítását tűzte ki célul.

Negyvenéves visszatekintéssel megállapítható az is, hogy az 
egyházszakadások óta soha nem álltak ilyen közel az elszakadt 
egyházrészek, mint ma. Nemcsak kezdeményezések születtek 
(és nemcsak katolikus részről), hanem bizonyos változások is. 
Elég, ha csak az egyházjog, a liturgia végzése vagy a szentségek 
kiszolgáltatása terén történt változásokra gondolunk.

De fogalmazhatnánk úgy is, hogy most már nem néznek 
farkasszemet katolikus és protestáns, katolikus és ortodox egy-
házak. Ökumenikus áttörésnek számít kétségkívül a lelkiségi 
mozgalmak elterjedése, amelyek kovászként járják át az egy-
házat. Itt érdemes külön is kiemelni Roger Schütz és Chiara 
Lubich közösségeit, illetve mozgalmát, hiszen ők oroszlánrészt 
vállaltak (és vállalnak) az egyházak „összebékítésében”.
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De említhetnénk II. János Pál „világtérítő” lelkipásztori útjait 
is, amelyekkel évezredes korlátokat szakít át, és teszi átjárható-
vá az utat Kelet és Nyugat között, anglikánok és katolikusok, 
ortodoxok, protestánsok között.

Azonban a legújabb történelmi eseményekről sem szabad 
megfeledkeznünk, hiszen az ökumené szempontjából hallatla-
nul fontosak. Ezek között szerepel a megigazulás tanáról szóló 
közös nyilatkozat augsburgi aláírása vagy a pápai bocsánatké-
rések sora. Az egység szempontjából annak is külön jelentősége 
van, hogy az evangélikus egyházon belüli két irányzat – kariz-
matikusok és pietisták – nagymértékben közeledett egymás-
hoz. Ökumenikus horderejű az a tény is, hogy a görög ortodox 
pátriárka István magyar királyt és Hierotheosz püspököt együtt 
sorolta a keleti egyház szentjei közé.

Ökumené Erdélyben
Az erdélyi magyar kettős kisebbségi helyzetben él: etnikai és 
vallási kisebbségben. Külön-külön is sok gondot okoz mind-
kettő, de – bár ellenkező előjelű jelenségek is említhetők – 
e két minőségű kisebbségi pozíció gyakran ütközések forrása. 
Szerencsére a történelmi „magyar” egyházak – s most „magyar” 
egyházként tekintjük a római katolikust is – Isten gondviselő 
tervéből adódóan egy nemzetet szolgálnak. A kisebbségi sors 
minden magyar keresztényt sújt, bármelyik felekezethez tar-
tozzék is. Ennek már közös fellépést, összetartást, egymás tá-
mogatását is jelentenie kell. Az ökumenére való törekvés ekként 
nemzetiségünkből adódó sajátosságunk kell hogy legyen.

Szembe kell néznünk ugyanakkor azzal is, hogy a reformá-
ció egyházainak doktrínája lényegesen távolabb áll a katolikus 
tanítástól, mint a keleti keresztény egyházaké – az ortodoxiáé.
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Az utóbbi években kétségkívül történtek pozitív kezdemé-
nyezések a felekezetek közelítése érdekében – főleg vegyes 
(protestáns-katolikus) szórványvidéken –, és ezek a kezdemé-
nyezések megmutatták, mennyire egymásra vagyunk utalva. 
Az egyház vezetői is kiveszik – többnyire jelzésértékű – részü-
ket nagyobb ünnepeken, ökumenikus istentiszteletek, nem-
zeti ünnepeink alkalmából, vagy olyankor, amikor közösen 
kell védeni, illetve képviselni érdekeinket, például állami 
hatóságokkal szemben.

A legnagyobb baj nálunk is a kölcsönös bizalmatlanság, az 
előítéletek sokasága. Az unitáriusok keresztségét a katolikus 
egyház nem tudja elfogadni, sőt tisztázatlan, mit is ünnepelnek 
valójában karácsonykor és húsvétkor, a reformátusok értetlenül 
állnak a katolikus egyház mariológiájával szemben, vagy ép-
pen élcelődnek Mária-tiszteletünkkel, rosszabb esetben a bál-
ványimádás gyanúperével élnek.

Nekünk, katolikusoknak is megvannak valós vagy vélt hibá-
ink – meg fenntartásaink. Nem látunk garanciát a hitre nézve a 
vegyes házasságokban, a protestánsok sokszor csak „kimagyar-
kodják” magukat, és ebben áll hitük fedezete (a Nyárád-mentén 
igen gyakori, hogy református nénikék a katolikus paphoz jár-
nak gyónni!), papok, lelkészek között ritka a valóban testvéri, 
bizalmas kapcsolat, idegen világ vagyunk egymás számára, 
sokszor viszont nem vagyunk olyan „életrevalók”, mint ők. S 
hogy milyen példát mutat a rábízottak körében az anyagi világ-
ba mélyen belemerülő katolikus vagy protestáns pap, azt talán 
mindannyian fel tudjuk mérni. Ezek a hibák, bűnök nyilván so-
kunkban megvannak, ám mindig könnyebb rápirítani a másik-
ra. „Lám, lám, ilyenek a protestánsok”, „Na persze, a pápisták!” Sok-
kal könnyebb, mint szeretettel kezdeményezni és próbálkozni. 
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Nem kizárt az sem, hogy sok esetben negatív tapasztalatok elő-
zik meg az el-, illetve bezárkózást.

A vegyes házasságok terén is sok keserű tapasztalat mon-
datja velünk, hogy a katolikus fél nagy kísértése a „lazítás”, az, 
hogy „ne vegye olyan komolyan” a hitét – mert ezt látja házastársá-
tól. És ennek levét legtöbbször a gyermekek isszák meg.

Végül, de nem utolsósorban komoly bajok vannak a hitokta-
tás területén is, hiszen gyakran éppen a másik felekezet elleni 
acsarkodásra neveljük gyermekeinket, miközben kenetteljesen 
bólogatunk az ökumené fontosságát taglaló ünnepi beszédek 
hallatán.

Megoldások?
Jó lenne végre megértenünk, hogy egymáshoz, azonos emberi-
séghez, ezen belül közös nemzethez, egyazon település-közös-
séghez tartozunk. Több, nagyobb bátorság szükségeltetik, hogy 
ne féljünk a másik másságától. Ezzel egy időben nyitottabbak, 
igényesebbek kellene legyünk egymást értékei iránt. Nagy kí-
sértés az önelégültség: jól megvagyunk a másik nélkül is. Nem 
ellenséget, még csak nem is ellenfelet kellene látnunk egymás-
ban, hanem testvért, aki más úton bár, de ugyanarra tart, mint 
mi. Már a családban, az iskolában úgy kellene felkészíteni a 
gyermekeket, hogy tudatosodjék bennük: sok út vezet Isten-
hez, nem csak a miénk. Tanuljon meg saját fejével gondolkod-
ni, hogy képes legyen társa különbözőségét is tolerálni, hiszen 
társa nem rosszabb, nem is jobb, mint ő maga. Tisztelje a másik 
meggyőződését, és soha még csak meg se forduljon a fejében, 
hogy csúfság tárgyává tegye. A papoknak sem ártana közös 
megbeszéléseket, tapasztalatcseréket folytatni más felekeze-
tű szolgatársakkal, hogy ezáltal is gazdagíthassuk egymást. 
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Nem utolsósorban pedig jó lenne többet imádkoznunk egymá-
sért, hogy a széthúzás ördöge ne vegyen erőt e maroknyi népen.
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Krisztus egyháza legyen
 (Franz König bíboros)

meghívó egyház,
a nyitott kapuk egyháza,
meleget adó, anyai egyház,
a nemzedékek egyháza,
a holtak, az élők és a meg nem születettek egyháza,
azoknak az egyháza, akik előttünk jártak, akik velünk élnek, 

és akik utánunk jönnek,
a megértés és együttérzés, az együttgondolkodás, 

az együttörvendezés, az együttszenvedés egyháza.
Olyan egyház, amely együtt nevet az emberekkel, együtt sír 

az emberekkel,
olyan egyház, amelynek semmi sem idegen, s amely maga sem idegen,
olyan egyház, amely mint az édesanya, tud várni a gyermekeire,
olyan egyház, amely keresi a gyermekeit és utánuk megy,
olyan egyház, amely ott keresi fel a gyermekeit, ahol vannak:
a munkában, a szórakozásban, a gyárkapuban, a futballpályán 

s házuk négy fala közt.
Az ünnepek egyháza és a köznapi apróságok egyháza,
olyan egyház, amely nem tárgyal és nem alkudozik,
amely nem szab feltételeket,
nem kíván előzetes teljesítményeket,
olyan egyház, amely nem politizál,,
olyan egyház, amely nem kér erkölcsi bizonyítványt,
de nem is állít ki ilyet.
A kicsinyek, a szegények és megterheltek, a nyomorultak 

és meggörnyedtek egyháza, azoké, akik zátonyra futottak 
és zátonyra futnak életükben, hivatásukban, házasságukban,

azoknak az egyháza, akik árnyékban élnek, akik sírnak 
és szomorkodnak,

a méltóak egyháza, de a méltatlanoké is,
a szentek egyháza, de a bűnösöké is,
nem a jámbor szólamok egyháza, hanem a csendes segítő tetté, 

a nép egyháza.
(Bánhegyi B. Miksa OSB fordítása)





53

3. a beszéd esélye, 
Ha csak a Halak HallgaTják…3

Több száz évvel ezelőtt élt, de szent életének hatása, jó-
tékony áldása ma is sugárzik a világra. Ma is szerte a 
világban élénk az érdeklődés iránta, nemcsak tisztelik, 

hanem szeretik is. Keleten és nyugaton, nemcsak a katolikusok, 
nemcsak a keresztények fordulnak hozzá közbenjárásért, cso-
dákban bízva, hanem más vallásúak is. Kérik őt mint a szegé-
nyek és tévelygők pártfogóját, mint az elveszett dolgok keresé-
sében hű mennyei „lobbizót”.

Lisszabonban született 1195-ben, előkelő vallásos családban. 
A keresztségben a Fernando nevet kapta. Tizenöt éves korában 
belépett az Ágoston-rendi szerzetesek közé. 1220 nyarán furcsa 
ünnepséget tartottak a városban: hazahozták Marokkóból az 
első ferences vértanúk holttestét. Ez olyan nagy hatással volt rá, 
hogy átment az ő rendjükbe, és ekkor vette fel Remete Szent 
Antal iránti tiszteletből az Antal nevet. Betegsége azonban meg-
akadályozta, hogy ő is misszióba menjen. Elindult ugyan, de 
nem ért el Marokkóba, és visszafelé jövet a hajó egy vihart kö-
vetően Szicíliánál ért partot. Így került Itáliába, ahol maga Szent 
Ferenc volt rá nagy hatással. Ferenc Bolognába küldte: itt a ren-
di növendékek tanítója lett. 

Egy, a végzős növendékek számára tartandó prédikációja 
nyomán derült ki kivételes szónoki tehetsége és karizmája. Pré-
dikációira az emberek tömege tódult hozzá, és ő maga is számos 

3 Templombúcsú – gondolatok Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünne-
pén, Dés, 2010. június 13.
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utat tett meg Franciaországban és Észak-Itáliában. A szegények 
mellé állt, és határozottan fellépett minden jogtalanság ellen. 
Máig érvényes az az adóstörvény, melyet az ő szónoklatai ih-
lettek, miszerint az adós csak a vagyonával felel adósságáért. 
Az emberi méltóság és személy tisztelete megköveteli, hogy 
adósságért senkit sem szabad szabadságától megfosztani, rab-
szolgává tenni. 1231-ben Antal Páduában tartott nagyböjti lelki-
gyakorlatot, amely a várost lelkileg is felrázta. Alapelve az volt: 
„A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emel-
kednie, hogy az elesett embereket magával emelje.” Néhány hónappal 
később a betegség teljesen felőrölte egészségét, és június 13-án, 
harminchat éves korában befejezte földi életét. Számos csoda 
és imameghallgatás igazolta életszentségét. Halála után alig tíz 
hónappal IX. Gergely pápa szentté avatta.

Állandóan kereste Isten vele kapcsolatos tervét, és nyitott 
volt az Úr jelzéseire. Tudott változni, alkalmazkodni Isten aka-
ratához (missziók, papság, igehirdetés, tanári állás, lelki veze-
tés, lelkigyakorlatok, a fiatal novíciusok tanítása, állandó ön-
képzés-tanulás stb.)

Mi keressük-e Isten ránk szabott akaratát, vagy csak panasz-
kodunk, vagy csak elvárásaink vannak Vele szemben? Meglát-
juk-e az általa küldött jeleket, üzeneteket? Tanulunk-e ezekből? 
Képesek vagyunk-e odaadni magunkat az Ő akaratának? Nyi-
tottak vagyunk-e az újra, Isten meglepetéseinek be- és elfoga-
dására? Szent Antal odaadta mindenestől életét Istennek. Ren-
delkezésére állott: idejével, vágyaival, fantáziájával, akaratával.

Megkapta az ékesszólás kegyelmét, karizmáját, és azt má-
sok javára, Isten dicsőségére fordította. Nem a saját érdekeit 
kereste, nem a maga ügyességére hívta fel a figyelmet, nem ő 
akart az érdeklődés középpontjába kerülni, hanem Krisztust 
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hirdette. Ettől volt ereje, kisugárzása szónoklatainak. Nemcsak 
felismerte a téveszméket, hanem harcolt is ellenük, mert már 
találkozott az Igazsággal, Krisztussal. Ma milyen szónokok-
nak hiszünk? Kinek szavazunk bizalmat? Miközben elvárjuk, 
hogy a pap szépen és jól, színvonalasan és érdekesen prédikál-
jon, mi továbbadjuk-e az igét? Hirdetjük-e otthon és környeze-
tünkben? Tanúságot teszünk-e róla? Nem elég csak befogadni, 
meghallgatni az igét, nekünk is keresnünk kell az igazságot. Mi 
hol keressük? A médiában, a reklámokban, a divatos eszmék-
ben? Szent Antal a Szentlélekkel eltelve hirdette az igazságot és 
harcolt az eretnekek ellen. Szavai szíven találták az embereket, 
mert nemcsak tanult ember volt, nemcsak információkat adott 
át, hanem tanú volt: tanúságot tett az Igazságról. Ez sugárzott 
róla, ezért történhettek megtérések és csodák.

Szent Antal ma is segít és közbenjár Istennél értünk. Ez 
a szentek közösségének az értelme. A szentek mennyei baráta-
ink, és Isten irgalmát, szeretetét segítenek kiesdeni számunkra. 
De mindig Isten adja a kegyelmet. Mindig Istenre irányítják a 
figyelmet, nem saját magukra. Meg kellene tisztítanunk ájtatos-
ságainkat, Szent Antal-tiszteletünket is a vadhajtásoktól, mert 
az ügyeskedés, a hátsó kapuk keresése nem méltó hitünkhöz. 
Szent Antalon keresztül nagyon sok csodajelet adott és ad ma 
is Isten, de nem ez a lényeg. A csodák és imameghallgatások 
csak ráadás. Máskülönben a csodákat is Krisztus adja, és ezzel 
is keresztény felelősségünkre ébreszt rá. Ez még akkor is igaz, 
ha Szent Antal „jól keres”, és ezért olyan népszerű. 

A németországi Kaufbeurenben egy kisfiú jött a kolostor portájá-
ra, és elpanaszolta a nővérnek, hogy elvesztett 5 márkát. A nővér azt 
tanácsolta neki: Hívd Szent Antalt! Spontán jött a válasz: Tudja a tele-
fonszámát?…
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 Szent Antal csodálatos ember volt, egyháztanító, karizma-
tikus, hatása mind a mai napig érződik. De személyének igazi 
értéke nem az, hogy olyan dolgokat tud varázsolni, amelyekre 
Isten nem képes. Nem olyan kiskapu ő, akit akkor kell igény-
be vennünk, amikor már az Úr Jézus sem tud segíteni. Ő nem 
eltakarja előlünk Krisztust, hanem rámutat a lényegre: Jézus-
ra és egyházára. Szent Antal nem üzletelésre tanít. A szentek 
közbenjárása nem keltheti azt a látszatot lelki életünkben, hogy 
adományokkal, jó cselekedetekkel mintegy megvásároljuk az ő 
jóindulatukat, és így könnyebben „elintézhetjük” az üdvösséget. 
Nem spórolhatjuk ki életünkből az elkötelezettséget, az alá-
zatot, a teljes odaadást. Szent Antal Istenre figyelő ember volt 
és ebben példaképünk. Milyen a mi Szent Antal-tiszteletünk? 
Csak a mi kicsinyes kéréseink fontosak, vagy Isten akarata? 
Méltatlanok lennénk hozzá, ha nem figyelnénk életünkben el-
sősorban Isten akaratára. Abban kellene tehát Szent Antal párt-
fogását kérnünk, hogy találjuk meg Istent! Az Ő szent akara-
tát. Nem pusztán csodát várni tőle, hogy megtaláljuk elveszett 
dolgainkat, hanem sokkal inkább elveszett lelki értékeinkért 
kellene segítségét, közbenjárását kérnünk. Olyan értékekért, 
mint a becsületesség, a bizalom, a kitartás, a gerincesség, az alá-
zat, az imádkozni tudás, a ráhagyatkozás a gondviselésre stb.

A hagyomány sok csodát és csodás történetet fűz Szent An-
tal életéhez, de ezek mind arról tanúskodnak, hogy ő Istenért, 
az Ő törvényeiért és igazságáért kapta meg ezeket az isteni visz-
szaigazolásokat. 

Például amikor egyszerre két helyen jelent meg, mert édes-
apját gyilkossággal vádolták, amikor a hitetlen halászok sze-
me láttára a halak kidugták fejüket a tengerből, és hallgatták 
az ő prédikációját, amikor a csecsemő megszólalt, hogy védje 
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édesanyja ártatlanságát, akit házasságtöréssel vádoltak, amikor 
a gazdag fösvény szívét halálakor pénze mellett találták stb.

Szent Antal a szegények segítője. De nem automata. Ő sze-
gényen élt, nem tartott meg semmit magának, odaadott min-
dent. Szegények mindig lesznek veletek – mondja Jézus. De 
kérdés, hogy felismerjük-e Őt testvéreinkben? Nem elég, hogy 
betesszük a pénzt a perselybe, vagy odaadjuk Böjte Csabának, 
vagy Pál atyának, hogy végezzék el ők a „piszkos munkát”. Mid 
van, amit nem kaptál? – kérdi Szent Pál apostol. Amink van, az 
mind ajándék. Azért, hogy ne magunknak tartsuk meg, hanem 
segítsük a rászorulókat. A kenyérkereset címén sokszor nem 
bújkál-e ott a telhetetlenség, a kapzsiság, a fogyasztási hajsza, 
hogy mindent meg kell vásárolni, amit a reklámok ajánlanak? 
Nézzük meg, igazából mire van szükségünk? Mert Isten gon-
doskodik mindenről, amire szükségünk van. Talán a kényel-
mességgel, a túlzott igényeinkkel, elvárásainkkal, „életszínvo-
nalunkkal” is baj lehet. Szent Antal rátalált arra az egyre, ami 
igazán szükséges. Ezt kellene kérjük Istentől, és ebben kellene 
igénybe vennünk Szent Antal közbenjárását is. Igazából azt kel-
lene egymásnak is kívánnunk: Isten adja meg neked azt, amire 
igazán szükséged van!

Szent Antal a mai napon halt meg. Érdekes módon a szentek 
esetében nem szomorkodunk haláluk miatt, hanem egyházunk 
ünnepli az ő földi halálukat, égi születésnapjukat. Szent Antal 
halála napja is győzelmi nap, emléknap. Hálát adunk Istennek, 
hogy ilyen embert, ilyen példaképet, modellt állított elénk.

Vajon milyen lesz a mi halálunk napja? Hozzátartozóink ál-
dásnak érzik-e majd, hogy megszülettünk, hogy minket megis-
merhettek, velünk találkozhattak? Szép élet – szép halál. 

Imádkozzunk a jó halál kegyelméért, és Szent Antal közbenjárásáért.





59

4. Teréz, a szenTlélek furfangja4 

Kedves ünneplő testvérek!

Ha keleti testvéreink freskóit vagy ikonjait nézegetjük, 
hosszasan, szemlélődve, lassan az az érzésünk támad, 
hogy valamiféle misztikus ragyogás süt át rajtuk. Mint 

amikor az üvegablakok festményein kívülről átsüt a Nap. Ilyen 
ikonok a szentek is, akiknek életén önkéntelenül is átragyog 
Isten fénye. Már életrajzuk olvasása közben is nyitott ajtókká 
válnak, amelyeken keresztül Isten leszáll az emberhez, és ame-
lyeknek köszönhetően rálátásunk lesz Istenre. A szentek élet-
műve egyfajta vallásos előjellel ellátott dráma, amelyben egy-
idejűleg jelen van a kiszolgáltatottság és a kísértés, az elbukás 
és a felemelkedés, sőt néhol megvillan, máshol meg rejtett mó-
don, de szembeötlik az isteni jelenlét is. Az a csodálatos bennük, 
hogy otthonosan mozognak ebben a jelenlétben, és két évezred 
távlatából is megelevenedik életpéldájuk. Krisztus-követésük, 
akár egy felkiáltójel, meghívás lesz számunkra: nem idejétmúlt 
divat, nem korfüggő, hanem esély, sőt, csak az egyetlen esély, 
amellyel érdemes élni. A legtöbben, rövid vagy hosszabb ha-
landó életükben semmi különöset nem tettek, látszólag semmi 
maradandót nem alkottak, talán csak közvetlen környezetük 
számára nem voltak észrevétlenek – annál inkább számottevő 
viszont az a „karrier”,  amelyet haláluk után „futottak be”.

Ilyen kis utat járt a ma ünnepelt, Gyermek Jézusról elneve-
zett Lisieux-i Kis Szent Teréz is, akinek égi pártfogását újonnan 

4  Búcsú Kis Szent Teréz ünnepén, Székelyudvarhely, 1999. szeptember 30.
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alapított egyházközségetek kéri és igényli. Teréz élete annyira 
rövid volt és rejtett, mai szemmel annyira érdektelen, hogy alig 
„látszott ki” belőle valami különleges. Ha ma élne, ma sem lenne 
„hírértéke”. Tulajdonképpen halála után derült ki, ki is volt ő va-
lójában. Egyik nővértársa úgy jellemezte, hogy ő volt a „Szent-
lélek furfangja…” Ez a „kis” szent, ez a francia lány, Marx, Freud, 
Dosztojevszkij, Nietzsche és Wagner kortársa, semmi mást nem 
tett, csak szeretett. Nem tanulmányozta tudós alapossággal a 
Szentírást, nem volt jártas a teológiában, nem tűnt ki valami-
lyen női szakmában, mégis megtapasztalta és elénk élte a lénye-
get, ahogy ő fogalmazott: „Az egyház szívében én a szeretet leszek.”

Rövid életében egyszerre vette körül a szenvedés és az öröm. 
Várt és szeretett gyermekként lépett a világba, de jöttét négy 
testvérének halála előzte meg. Négy és fél éves volt, amikor 
édesanyja meghalt. A széltől is óvott, törékenysége miatt elké-
nyeztetett kislány fejlődése hamar megtorpant. Nővérei után 
ő is csakhamar belépett a karmelita rendbe, ugyanis közösség 
és pótmama után vágyódott. De ott is sokat szenvedett, hiszen 
lelkileg még nagyon éretlen volt, mások tekintetét, elismerését 
kereste. Érzékenysége és érzelmi kitörései fölött nemigen tu-
dott uralkodni, szeretetre éhes, sérült kamaszként csapongott a 
végletek között. De egyoldalúak lennénk, ha életéből csak eny-
nyit látnánk meg. A hamu alatt ugyanis ott parázslott a tűz, 
a visszavonhatatlan döntés, a szokatlanul komolyan vett isten-
élmény tüze – s ezt a tapasztalatot nála senki és semmi más 
nem pótohatta. Tulajdonképpen nem gyerekes érzelgősségről, 
nem is álszenteskedésről volt szó. Megdöbbentő, felnőtteket 
meghazudtoló határozottsággal és odaadással tette életét Isten 
tenyerébe. Megnyílt mások felé, felelősséget vállalt mások bol-
dogságáért. Mindezt a legegyszerűbb, leghétköznapibb teendői 
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között. Lett légyen szó mosogatásról, oltárdíszítésről, vagy ép-
pen az ágytál kicseréléséről. Itt már adódik is elmélkedésünk 
első kérdése:

Mi az életszentség?
Viszolygunk ettől a szótól. Mázasnak, életidegennek tűnik. 
Nem nekünk való, ez csak a különleges emberek kiváltsága, 
nem a mi dolgunk… Mi rohanunk a megélhetés, a földi dolgok 
után (kenyér, lakás, autó, gyermeknevelés, munkahely, szám-
lák, adók stb.), vagy pedig a túlzott spiritualizmus csapdájába 
esünk (csak a jámbor imádság számít, mindenáron jóban lenni 
Istennel, még akkor is, ha „üzletelünk” vele, ugyanis megéri hí-
vőnek lenni, sőt annyira jók vagyunk, nincs is bűnünk, minek 
megtérni…) – vagyis itt is, ott is önmagunkat keressük.

A szentté válás viszont azt feltételezi, azt jelenti, hogy állan-
dóan Istenre figyelek. Az ő szándékait kutatom, az ő tetszését 
keresem, lesem, kívánom mindenben. Mindig az a legfontosabb 
kérdésem: mit, hogyan tehetnék az Úr kedvére, hogyan járhat-
nék kedvében? Talán félünk, mit szólanak ehhez mások. Osto-
bának, élhetetlennek tartanak. A külvilág a maga reklámajaival 
és felfogásával azt sulykolja belénk, hogy legyünk élelmesek. Ki 
kell mindent számítani. Légy modern, használd ki a lehetősé-
get, légy önmagad, csak egy életed van…,  és hasonlók.

De Isten azért adta az életet, hogy ne csak ajándékként fog-
jam fel és fogadjam el, hanem mintegy alapvető hivatásként, 
hogy szentté váljak. Ne gondoljunk szokatlan, rendkívüli dol-
gokra. Isten testre szabja kegyelmét. A leghétköznapibb, egysze-
rű teendőink közepette hűséggel, lelkiismeretesen helytállni, 
gyakorolni a figyelmes szeretetet, megőrizve szívünket a bűn-
től, karbantartva-ápolva hitünket, kamatoztatva testi-szellemi 
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képességeinket, kincseinket, áldozatot hozva mindazért, ami 
hívő értékrendünk szerint fontos, vállalva a közösséghez tarto-
zás következményeit, megválogatva barátainkat, határt szabva 
kívánságainknak és vágyainknak. Ezen „apróságokból” tevődik 
össze a mindennapi életszentség.

Kis Szent Teréz példája arra is rávilágít, hogy aki komolyan ve-
szi hitét, és odaadja magát mindennap a szeretetben Krisztus-
nak, az az ellentmondás prófétai jelévé válik saját környezeté-
ben is. És ehhez maga Isten vértezi fel a hívőt a lelki ellenállás 
türelmes fegyverzetével. Teréznek is le kellett nyelnie nővértár-
sai intrikáit, el kellett viselnie az apró, finom megszólásokat, 
szurkálásokat. Sokszor összenéztek mögötte, heccből a lega-
lantasabb munkákkal bízták meg, és ő mindezekben kereste és 
meg is találta azt a módot, ahogyan Istennek tetszően végezhe-
ti a rá bízott feladatot. Mintegy kihúzva így a rosszmájúság, a 
bántalmak méregfogát. Így van ez velünk is, így van és lesz az 
egyházban is, akárcsak a kinti világban. Ki nem állhatjuk, ha 
valaki túl radikális, ha valaki a jóban is kitűnik, ha túl komo-
lyan veszi az élet dolgait. Ne adj’ isten, Jézus tanítását. Bigott-
nak, naívnak, együgyűnek, vaskalaposnak ítéljük. Nem tesz jót 
a cégnek, nem használ a mi langyos berendezkedésünknek. 

Hiszen a szentek ma is provokálnak. Provokálják lelkiisme-
retünket, szembesítenek elpuhultságunkkal, kiegyezésre haj-
lamos, meggyengült kereszténységünkkel. Hogyan szoktunk 
reagálni egy vitapartner, egy vallási tanító, vagy akár konkrét 
lelkipásztorunk szavaira? Amikor az elvekbe nem tudunk be-
lekötni, kritizálni kezdjük a modorát, az alaptermészetét, a stí-
lusát, a vérmérsékletét, felnagyítjuk hibáit, hiteltelenné tesszük 
mások előtt is, csakhogy ne kelljen komolyan vennünk azt, 
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amit tanít. Megeshet: éppen velünk teszik ezt mások. Ilyenkor 
mi is megtorpanunk, lankad a lelkesedésünk, amikor azt ta-
pasztaljuk, hogy elutasítanak, lehurrognak, ellehetetlenítenek 
minden jó szándékot, kezdeményezést, mert egyszerűen nem 
voltunk szimpatikusak. Kitehettük a lelkünket, fáradozhattunk 
a legjobb szándékkal, elkerülhetetlen, hogy a csalódások előbb-
utóbb kedvünket szegjék, el addig, hogy talán megaláznak és 
félre is állítanak.

Szent Benedeket társai meg akarták mérgezni, Szent Feren-
cet élete vége felé követői vezetésre alkalmatlannak nyilvánítot-
ták. Keresztes Szent Jánost szerzetestestvérei börtönbe vetették, 
Avilai Nagy Szent Terézt, Loyolai Szent Ignácot meg az inkvizí-
ció elé idézték…

Kis Szent Terézből is sokszor gúnyt űztek társai, játékszer-
ként bántak vele, de ő ezeket nemcsak nyugalommal tűrte, ha-
nem lelkében átalakította imádsággá és áldozattá, melyet értük 
ajánlott fel. Nem esett kétségbe, nem gondolta meg magát, és 
sose tért le Krisztus útjáról. Arról a „kis útról”, ahogy ő nevezte 
azt. Nem félt a szeretettől, s annak következményeitől sem. Nem 
félt attól, hogy esetleg túl nagy árat kell érte fizetnie. Nem lett 
forgalmi akadálya mások üdvösségének, hanem ellenkezőleg: a 
harag villámhárítójaként minden helyzetben megpróbált őszin-
tén szeretni. Sokan általa, rajta keresztül, imájának köszönhe-
tően jutottak el Istenhez. Fiatalok nyerték el a papi hivatást, 
egyházon kívüliek szerették meg és találták meg az egyházban 
Krisztust, papok lettek buzgóbbak, s kezdték tapasztalni, hogy 
valaki imádkozik értük.

Ez lenne a mi dolgunk is. Hogy ne elrettentsen minket má-
sok közönye, meg nem értése, vissautasítása, hanem inkább 
megerősítsen: tartsunk ki a szeretetben. Az apró dolgokban is, 
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következetesen. Ahogyan a magzati életnek is kilenc hónapra 
van szüksége, hogy kifejlődjék az anyaméhben, ugyanúgy az 
istenes élet is fájdalommal teli kihordási időszakot és szülést 
követel meg tőlünk.

Szent Teréz azért tudta mosolyogva tűrni nővértársai igaz-
ságtalan kritikáit, szemrehányásait, mert szívesen szeretett el-
időzni szeretett mennyei mesterével, kettesben. Rendszerint 
valósággal elszökött a kápolnába, vagy cellájába, hogy minél 
többet Jézussal legyen és imádkozzék. Mi hogy állunk ezzel? 
Kinek mondjuk ki bánatunkat, fájdalmainkat? Ki a lelki szeme-
tesládánk? A szomszéd? Komámasszony? Egy jóbarát? A pszi-
chológus? A lelkivezetőnk? A gyóntatóatyánk? Kié általában 
a kezdeményezés? Várjuk-e, hogy a másik tegye meg a kezdő 
lépést, s mi tesszük a sértődöttet? Mibe öljük bele, mibe fojtjuk 
bánatunkat? Kinek a vállán sírjuk ki magunkat? Eszünkbe jut-e 
egyáltalán, hogy a legilletékesebbhez, Jézushoz menjünk, s neki 
öntsük ki lelkünket?

Persze ilyenkor a tíz perc dühöngés után ki kellene kapcsol-
ni a tévét, telefont, elzárni a zenegépet, kompjútert, és elcsen-
desedni. Belemerülni az isteni jelenlétbe, akár a természetben, 
akár szobánk csendjében, akár a templom magányában, és 
elmondani neki mindazt, ami lelkünket nyomja. Utána pedig 
hallgatni az ő szavára. Többet jelentene, mint az önsajnálat, a 
panaszkodás és a folytonos siránkozás. Célravezetőbb lenne, 
mint a pótcselekvésekbe való menekülés.

Szent Teréznél igazából az imaéletében látszott ez a szo-
katlan érettség, nagykorúság. Igazi felnőtt lelki élete volt. 
Ez a csodálatra méltó benne. Minden fiatalnak ajánlanám 
háziolvasmányként Önéletrajzát. A facebookos, walkmenes, 
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maroktelefonos világban, a diszkók, füstös bárok és plázák fel-
turbózott ingerküszöbén felnövő fiataljaink sokat elleshetnének 
Kis Szent Teréz viselkedéséből, istenes életének igényességéből 
és komolyságából. Mert ő nem a szabályzat miatt volt pontos a 
felkelésben, nem az előírások végett imádkozott, nem muszáj-
ból indult gyónni vagy áldozni. Az ima számára a lélek léleg-
zetvétele volt. Enélkül sem fiatalnak, sem idősnek nincs benső 
egyensúlya, nem tesz szert testi-lelki harmóniára. Ebben állna 
a valódi önmegvalósítás. Ez ad szilárd hátteret a tanulásban, a 
munkában, a nehézségek idején, ez tesz kitartóvá és könnyíti 
meg az elköteleződést Isten és a házastárs mellett.

Kis Szent Terézen átüt a tiszta gyermekség
Sugárzik róla a gyermeki öröm, a lelki tisztaság. Egész lénye 
ragyog a teofániától, mert őt átjárta az Isten. Teljesen birtokba 
vette. Ezért tudott ilyen angyalian tiszta lenni. Egyszerre vonzó 
és félelmetes számunkra. Az Istennel való találkozás élményét 
nem szoktuk a világ elé tárni. Inkább szemérmesen hallgatunk 
róla. De belőle élni egészen más, mint ha a hiúságtól, a hatalom-
tól, a pénztől megrészegülve körülrajonganának az emberek. 
Kis Szent Teréz közbenjárására a mi életünk is isteni fényben 
ragyoghat, csak hagynunk kell, hogy ereje, kegyelme töltsön el, 
járjon át, és ragadjon magával.

Ámen.
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5. péTer: Törpe/óriás5

A csodálatos halfogás története
„Egész éjszaka fáradoztunk, de nem fogtunk semmit, de a te szavadra 
kivetem a hálót…” „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” 
Lk 5,1–11)

Nem színlelt történetről van szó. Péter a bárkatulajdonos. 
Jézus szószéknek használja Péter bárkáját. A víztükör 
amúgyis felerősíti a hangot, és így a nagy tömeg is érti 

Jézus szavát a parton. Péter eleinte passzív szereplő. Minden 
ellenkező tapasztalat ellenére részt vesz a halászatban. A csoda 
nem marad el: fényes nappal, rekordmennyiségű hal. Ez kép-
telenség. Péter szakember a halászatban. Az evangélista a rá 
gyakorolt hatást emeli ki. Eleinte nem hitt Jézus sikeres halfogá-
sában. Mostantól viszont megszégyelli magát, és elköteleződik 
Jézus mellett. Péterből emberhalász lesz.

Mi mivé leszünk? Volt-e csodás halfogás-élményünk? Vállal-
kozunk-e az emberhalászatra? Ez nem toborzás, nem házalás, 
nem szektáskodás, nem reklámügynöki fogás, hogy elkeljen 
az áru, ez inkább küldetés, misszió. A hozzánk tartozottak, a 
ránk bízottak iránt felelősek vagyunk. Merjük-e meggyőző-
désünket továbbadni? Jézus az én hajómba is be akar szállni. 
Ne gondoljuk, hogy ránk nincs szüksége az Úrnak. Amilyen 
tehetséget kaptunk, azzal kell beszállnunk a közös halászat-
ba.  Nem sopánkodás kell, hanem bátorság és elköteleződés: 

5 Gondolatok Szent Péter és Pál ünnepére, Kálló, Magyarország, 2000. június 29.



68

„A te szavadra, kivetem a hálót!” Nem emberi erőnkre kell hagyat-
koznunk, hanem Isten kegyelmére. Evezz a mélyre! Ne állj meg 
a felszínen, a látszatnál, a félmegoldásoknál, ne hidd, hogy az 
emberi okoskodás, a tapasztalat, a szakmai tudás önmagában 
nem garancia: kell a hit, a bizalom, a Mesterre való ráhagyatko-
zás kockázata is: a Te szavadra. 

Isten mindennapos csodái letörik kevélységünk, túlzott ma-
gabiztosságunk szarvait: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember 
vagyok! Péter néha a végletek embere, mint mi. Ne ijedjünk meg 
bűnösségünktől, gyengeségünktől, hanem kapaszkodjunk a 
Mesterbe. Kicsinységünk tudata alázatra nevel. Jézus kihozza 
a jót a legelvetemültebb gonoszból is, ha hagyja. A kicsinyhitű-
be bátorságot ültet. Péter belevág a halászatba, és az eredmény 
nem marad el.

A vízen járás (Mt 14,23–33)
Ellenszélben, a táncoló hullámokon, sötétben, hogy meg-
győződjék, valóban Jézus-e, Péter elindul Jézus felé. Elhagyta 
a csónak biztonságát, mert ha a Mester mondja, számára nincs 
lehetetlen. Ahogyan távolodni kezdett a bárkától, ahogyan a 
szemét levette a Mesterről és a hullámokra összpontosította, 
úgy nőtt benne a félelem, és úgy csökkent a hite. Jézus iránti bi-
zalma megcsappant, és kezdett süllyedni. Így is ő volt a legbát-
rabb a többiek közül, hiszen társai csak csodálják, csak élvezik a 
szenzációt, de nem hajlandók feladni. Biztonságukat nem koc-
káztatják. Jézus megfogja a kezét, ne félj, te kicsinyhitű!, paran-
csol a szélnek és a tengernek. Krisztus követése azt jelenti, hogy 
kockára tesszük életünket, kiszolgáltatjuk magunkat Neki. A 
szemébe nézünk. Milyen hamis biztonságpótlékok után futko-
sunk? Volt-e életünkben olyan esemény, ahol ki kellett lépnünk 
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a földi bizosítékok bárkájából, és teljesen Jézusra voltunk utalva? 
(Hol már ember nem segíthet…) Megtapasztaltuk-e a vízen já-
rás csodáját? Ha halványul a hivatástudatunk, nőnek a félelme-
ink, és elbizonytalanodunk. Melyek az okai bizonytalankodá-
sainknak: emberi okoskodás, a világ, a logika, a közvélemény, 
a pragmatizmus kísértése? De még akkor is ott van Jézus felém 
nyújtott keze! Imádkozunk-e hitünk növekedéséért, erősödésé-
ért? Ha nem teszünk a tűzre, leég…

Péter tagadása (Lk 22,54–62)
Ez is felért egy árulással. Mentséget is kereshetünk, és talál-
nánk is rá. Péter hősködik már az utolsó vacsorán: „Életemet is 
odaadnám érted”, „az én lábamat ugyan meg nem mosod”, levágja 
a szolga fülét. Aztán inába száll a bátorsága, érzi, hogy felis-
merték, elárulja magát és tagad. Huncut az ember, amíg me-
leg… Óriás és törpe egyszerre, gyönge és erős, bátor és gyáva. 
Péterben magunkat is felismerjük. Olyan meggondolatlanul 
ígérgetünk, vagdalkozunk a szavainkkal, szeretjük leplezni 
gyengeségeinket és bátortalanságunkat. Szeretünk bátraknak 
és magabiztosnak látszani. Még bizonygatjuk is. Közben meg 
engedünk a kísértésnek, nem kerüljük a bűnre vezető alakal-
mat, kíváncsiak vagyunk. Nem restelljük a kis hazugságokat, 
elbagatellizáljuk a bűn súlyát. Fellángolunk, lelkesedünk – főleg 
amíg fiatalok vagyunk, kritizálunk, okoskodunk, szervezünk, 
szeretünk szerepelni, a dicsfényben a Mester mellé kiállni a pó-
diumra –, de nehéz kitartani és következetes maradni. Könnyen 
kitesszük magunkat az árulás veszélyének, néha egyenesen 
keressük: azzal, ahogyan viselkedünk, amilyen társaságban 
megfordulunk, ahogyan megszólalunk, olvasunk, tévét nézünk 
vagy internetezünk. Túlbecsüljük erőnket, meggondolatlanok, 
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túlzottan magabiztosak vagyunk, játsszuk a hőst, ahelyett, hogy 
elkerülnénk a csapdát. A hazugság lélektanát érjük tetten Péter 
életében: ahogy felőrlődik belső biztonságunk – hiszen elég egy 
pillantás, felismernek, ránk pirítnak, lelepleznek. Holott azt 
hisszük, ha hazudtunk, megúsztuk.

Nyilván Péternek működik a lelkiismerete, és ebben is példa-
képünk kellene, hogy legyen: a Mesterrel való találkozás után 
sírva fakad, és megszólal a kakas. Szükséges-e, hogy számunk-
ra is bekövetkezzék ez a kijózanodás? A bűnbánat könnyeiről 
egyetlen templomot neveztek el a világon, Jeruzsálemben, nem 
messze a főpap házától, a Kakaskukorékolás temploma. Péter 
bánatának temploma. Péter példája kijózanít: ne legyünk vak-
merő hősök, mert elbukunk. A bűnbánatban jövünk rá, micso-
da senkiházi pojácák tudunk lenni. Péter ebben a pillanatban 
nem volt kőszikla. Legyünk elővigyázatosak, mert egy pilla-
nat elég, hogy készen álljunk a hűtlenségre. Inkább okuljunk 
gyengeségünkből, kerüljük az árulásra vivő helyzeteket, és tá-
maszkodjunk Isten segítségére. Enélkül az emberi szempontok, 
vélemények, egy mosoly, egy szó, egy kis félelem is, hamar el-
tántoríthat.

A nagy fogás és Péter szeretetvallomása (Jn 21,1–19)
Az evangélium gyöngyszemei közé tartozik. A történet fősze-
replője Péter, a szeretett tanítvány és Jézus. Péter már tanult 
emberi kudarcaiból. Húsvétvasárnap is Jánossal futnak a sír-
hoz. A hagyomáy szerint neki külön is megjelent már a feltá-
madt Jézus. De valami még hiányzott. A nagy rehabilitáció, a 
közösség előtti színvallás. Amikor a szeretett tanítvány szájából 
elhangzik a felismerés: „…az Úr az!…”, még az illemre is gon-
dol, visszaveszi felsőruháját, a vízbe ugrik, hogy a bárka előtt 
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a partra érjen. A vonzásnak engedve siet, mert érzi, hogy neki 
találkoznia kell a Mesterrel. Ezúttal sem volt sikeres a halászat, 
és a Mester szavai eszébe juttatják az első nagy fogást, itt nincs 
vesztenivaló. Hétköznapi a történet, de nem mindennapi követ-
kezményekkel. Az ő hite is sokat fejlődött.

Jézus most már nem is a hitére kíváncsi, hanem a szereteté-
re. Hiszen ehhez kell a legnagyobb bátorság, ez a legnagyobb 
kockázat. Ez az élet alaptörvénye. Ahogy az elhagyott kutya, 
csapkodva és vadul, kétségbeesetten és örömmel úszik gazdája 
felé, úgy Péter is Jézus felé. Amikor partot érnek, már kész a 
reggeli: a szokásos jézusi kenyér és hal. Az övékből is visznek 
oda, hiszen a kenyér és a bor, az élet kenyere és az üdvösség 
kelyhe egyszerre Isten áldása és emberi munkánk gyümölcse. 
Bizonyára csend van evés közben, senki nem mer kérdezősköd-
ni, hisz tudják, hogy az Úr az! Péterben is ott motoszkál a cso-
dálat és bűntudat, a megrendülés, a kétely és magabiztosság. 
Talán a falat is nehezen csúszik le torkukon az izgalomtól. És 
akkor Jézus megtöri a csendet: „Simon, Jónás fia, jobban szeretsz 
engem, mint ezek?…” Vizesen dideregve, a Tibériás tó partján, 
a háromszori tagadás és a gyáva nagypénteki menekülés em-
lékével ott ül Péter megölhetetlen mestere mellett, és önkénte-
lenül is válaszol: „Te tudod, hogy szeretlek!” Csakhogy a Mester 
nem szimpátiára, emberi szeretetre gondol, hanem az agapé-
re, az isteni, önfeláldozó szeretetre. A többiek sem értik, miért 
kell háromszor ugyanezt megkérdezni. De a Mester tudja, hogy 
még tanulnia kell Péternek az igazi szeretetet. A főpróba, éles-
ben ezután következik majd. Péterrel eddig talán a bűntudata 
mondatta, hogy szereti, de harmadszorra elszomorodik, és csak 
annyit mond: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” 
„Legeltesd juhaimat” – jön a megbízás.



Mi a szeretet? Ne játsszunk ezzel a szóval. Jézustól próbál-
juk tanulni, éppen Péter példáján keresztül is. Szent Péter élete 
példája azt mutatja, hogy túl tudott nőni önmagán. Nem túlozta 
el kudarcait, nem esett kétségbe, nem rettent meg a szeretet és 
elköteleződés felelősségétől, és végül is életét adta Mesteréért. 
Jézust is csak ez érdekli, tőlünk is ezt a valóban mély szeretetet 
kéri. Magabiztosságunkat pedig Rá, és ne magunkra alapozzuk. 

Gyengeségünk dacára is vállaljuk a szeretet kihívását, mert ő fele-
mel, és magához vonz. 



73

6. SzenvedéSből faragott kereSztjeink6

Szeretett Ünneplő Testvérek!

Szerte a Kárpát-medencében a Keresztúr, Szentkereszt 
nevű települések és az e névre keresztelt templomok ar-
ról tanúskodnak, hogy a magyar nép hamar felismerte a 

megváltás jelének és eszközének erejét. Tiszteletét pedig hitval-
lásként vállalta. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 
nem pusztán egy darab fát, egy varázseszközt vagy egy szeren-
csét hozó tárgyat állítunk figyelmünk középpontjába, hanem 
Isten szeretetének jelére tekintünk, hiszen a szentmisében is ezt 
énekli a pap: „a bűn fáján győztes sátánt a keresztfáján győzte le 
Urunk Jézus Krisztus.”

Mit jelent számunkra a kereszt?
1. Elsősorban egy ősrégi díszítőjelet, egy kifejező szimbólumot, 
amelyet az emberiség már több mint 5000 éve használ. A „ke-
resztbe tett” fagerendákat az emberiség régóta nagy becsben 
tartja. E jelképet megtaláljuk az egyiptomi írásjelek között mint 
az élet és az ember szimbólumait. De jelképezte az istenséget, a 
világmindenséget, az égtájakat, az évszakokat, a Napot és a ter-
mékenységet is. Az ószövetségben is szent jelkép a T(au) betű. 
Ebből a betűből lett – görög közvetítéssel – a ferences szerzete-
sek keresztje is.

Mi, keresztények megvalljuk, hogy az addig szégyenletes bi-
tófaként számon tartott kereszten vette el Isten Báránya a világ 

6 Templombúcsú, Székelykeresztúr, 2001. szeptember 14.
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bűneit. Számunkra a kereszt jelének használata hitvallás. Ezért 
viseljük nyakláncként, fülünkben, autónkban, ezért tesszük 
ki szobánk falára, háztetőkre, templomaink tornyára, gémes 
kútjaink gerendáinak csúcsára, utak mentén határjelzőnek. 
Hitvallásként szerepel a kereszt címereinkben, a magyar szent 
koronán, kardjaink markolatán, zászlóinkon, rózsafüzéreinken 
vagy fejfaként elhunytjaink sírján. Hitvallásként rajzoljuk ma-
gunkra étkezés, imádságok előtt, a harang szavára, de akkor 
is, amikor elhaladunk egy templom vagy egy út menti feszület 
előtt. Emlékeztetjük magunkat, mibe kerültünk Istennek, s mit 
jelent a szenvedés. A feljegyzések szerint a keresztény császárok 
még az elefántoknak is megtanították, hogy ormányukkal „ke-
resztet vessenek”. A büntetés eszköze így még a tudatlan állatok 
mozdulatában is megdicsőült. 

 Amikor Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona császárnő jeru-
zsálemi zarándoklata alakalmából megtalálta és kiásatta a ke-
resztfa ereklyéjét, diadalmas menetben hozatta Rómába, mint 
az Üdvözítő kereszthalálának „tárgyi bizonyítékát”. A leírások 
szerint egyik darabkáját Konstantin szobrának talapzatában is 
elhelyezték. A kereszténység felszabadulása után a kereszt val-
lás-beazonosító jellé lépett elő. Amikor Marco Polo találkozott a 
tatár kánnal, és egy díszes feszületet ajándékozott neki, a kán 
állítólag így köszönte meg: „Különös vallás a tiéd, hogy egy akasz-
tófát szépnek tud látni!…”

2. Testvéreim, a szenvedést nem lehet kiiktatni életünkből. Is-
ten nem mentesít minket a kereszttől. Inkább figyelmeztet ál-
tala, hogy szenvedés nélkül nincs áldozat, nincs megdicsőülés. 
Nagypéntek és Húsvét ugyanannak az életnek, mint érem-
nek két oldala. Aki úgy vet magára keresztet, vagy úgy hordja 
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nyaklánca végén, hogy közben ki akarja iktatni a szenvedést, 
netán azért teszi, hogy megússza a fájdalmat, aki csak vigaszta-
ló vagy mennyeket ígérő jézusi szavakat olvas ki a Bibliából, és 
elfelejti azt, amit Jézus kifejezetten a kereszthordozásról mond 
(„Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám.” 
–  Lk 14,26), az nem értette meg a kereszt titkát. Aki csak beszél a 
saját keresztjéről és sajnáltatja magát, sőt minél hamarabb meg 
akar szabadulni tőle, aki folyton csak perel Istennel és lázadozik 
ellene, az könnyen elfelejti, hogy Jézus Krisztus a második iste-
ni személy, aki az Atyaistent a kereszten dicsőítette meg. Ebből 
viszont az következik, hogy a mi „felmagasztalásunk” is csak 
Krisztus keresztje által történhet meg.

Szeretett jó testvérek!
A keresztet nem lehet kiradírozni életünkből. Ahogyan az édes-
anyának is fájdalommal jár az életadás, és mégis vállalja azt. 
Mert az élet fölötti öröm erőt is ad és túlcsordul a vele járó szen-
vedésen. Ugyanígy nekünk is vállalnunk kell életünk keresztjeit. 
Mindannyian keresztet hordozunk. Keresztjeinket szenvedésből 
faragták. Tapasztalatból tudjuk, mekkora keresztet jelentünk saját 
magunknak. Sokszor legnehezebb magunkat, a magunk gyenge-
ségeit, sebeit elviselni. Keresztté válhat alaptermészetünk, ösztö-
neink, rendezetlen vágyaink-kívánságaink, bűneink, melyekről 
nem is akarunk leszokni. Csődöt mondunk az emberi kapcso-
latokban, nem tudunk elég türelmesek, figyelmesek, alázatosak 
lenni. Kereszt a betegség, az öregség, s ami azzal együtt jár: fogy 
az erőnk, kihull a hajunk, romlik a memóriánk, néha fölösleges 
tehernek érezzük magunkat. Ugyanakkor keresztet jelentenek 
sokszor hozzátartozóink: férjünk, feleségünk, anyósunk, zak-
lató rokonaink, az öreg szülők, szomszédunk, munkatársunk, 
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főnökünk, akiket ki nem állhatunk, részeges családtagunk, bör-
tönbe jutott testvérünk, rokonunk, vagy éppen zsarolással pró-
bálkozó barátaink, ismerőseink… Keresztté válhat a külvilág, 
embertársaink elviselhetetlen közömbössége, a fogyasztói őrület, 
a hivatalok packázásai vagy a bürokrácia útvesztői is.

De ne higgyük, hogy csak nekünk lehetnek keresztjeink, s 
azok a legnagyobbak. Hiszen keresztből mindenkinek kijut. Ke-
resztté válhatunk mi is mások számára… Azonban mindenkié 
akkora, amekkorát hordozni tud. Nincs annak értelme, hogy 
összeszorított ököllel, fogcsikorgatva kérdőre vonjuk Istent: mi-
ért büntet? Pont minket? Látjuk az utóbbi napok amerikai ka-
tasztrófájából is (2001. szeptember 11. – szerk. megj.), mekkora bor-
zalmakra képes a gonoszság. És Isten megengedi a szenvedést, 
a keresztet, mert azt is képes a jó szolgálatába állítani. Amint 
a Szűzanya életében látjuk, életünkben is felmagasztalódik a 
fájdalom, talán éppen úgy, hogy az igazságosság nevében ki-
egyenlíti az emberek ellen elkövetett szörnyűségeket. Amikor 
tehát keresztet hordozunk, nincs távol az Isten. Ott a kereszt-
ben. Mert szeret minket.

3. Úgy is mondhatnám, kedves testvérek, hogy az igazi szeretet 
meg van jelölve a kereszthordozással…

Barsi Balázs ferences teológus erről így elmélkedik: „Szeret-
ni testvéreimet, szeretni enyéimet, de nem álcázott szeretettel, hanem 
odáig menve, hogy ha kell, feladom napirendemet, étrendemet, ízlése-
met, eltekintek esetleges nagyobb tudásomtól, ha ezzel a lemondással 
az ő lelki javát szolgálhatom… Az igazi szeretetben igenis erőszakot 
kell tennünk néha magunkon, egyébként előbb-utóbb szeretteink elle-
nére élünk, és elviselhetetlenek, botránykő leszünk számukra…” (Barsi 
Balázs: Mélység a mélységet 3. k., 333. old.) Vasadi Péter író pedig 



77

azzal egészíti ki: „Az ember vagy lélekszülő, vagy lélekrontó. Vagy 
cipeli magát a vállán, mint a keresztet, vagy mások vállára dől, szétdo-
bált lelki végtagokkal, faragatlanul, pimaszul, keményen. Ha két ember 
leemeli egymást a válláról, s keresztjeként hordozza a másikat, kitartó-
an, életre-halálra, megszületik a lélekben a szeretet…” (Vasadi Péter 
In: Barsi Balázs: Mélység a mélységet 3. k., 333. old.)

Sokan feltették már ezt a kérdést: hol van Isten a szenve-
dés idején? Az amerikai Bostonban élő, mármarosszigeti zsidó 
származású Nobel-díjas író, Elie Wiesel botrányosnak tartotta 
azt, hogy a lengyel katolikusok Auschwitz haláltáborának he-
lyére egy óriás keresztet emeltek. De az ugyancsak zsidó szár-
mazású, világhírű festő, Marc Chagall hívő emberként, a halál-
táborok égetőkemencéinek füstölgő kéményei közé Krisztus 
keresztjét festette…

Igen, mert a keresztény ember a szenvedést látva nem bűn-
bakot keres, nem magyarázkodik, nem lázad Isten ellen, nem 
kábítja testét-pszichéjét olcsó zsibbasztókkal, nem akar mene-
külni, hanem Krisztus keresztjére tekint. Onnan jön megvál-
tása. Nem engedi meg magának, hogy besavanyodott arccal, 
megkeményedett szívvel, kényszerből vigye ólomsúlyú ke-
resztjét, mert tudja hogy élete zarándokútján a kereszt útjelző. 
Jelzi Isten álláspontját. Emlékezteti: eddig elment érted az Isten.

4. A kereszt jelzi, hogy megváltottak vagyunk. Minden baj, rossz, 
sötétség, gonoszság ellenére Istennek, s az őt szerető embernek 
vannak eszközei a gonoszság legyőzésére. A szenvedésre is ez 
az egyetlen lehetséges magyarázat. „Feltekintenek arra, akit keresz-
tülszúrtak” – mondja a próféta. Mindnyájan az élet hajótörött-
jei vagyunk, és csak Krisztus keresztje az a deszkaszál, amely 
ezt a hajótörött világot biztos partra mentheti. Ha mindennap 



78

feltekintünk Jézus keresztjére, mint annak idején a zsidók a réz-
kígyóra, akkor lesz erőnk a magunk keresztjét is hordozni. Ne 
akarjuk tehát elutasítani, ne morgolódjunk miatta, ne kedvetle-
nül, kelletlenül cipeljük, ne keresztezzük egymás életét, hanem 
hordozzuk bizalommal egymás keresztjét, tudva azt is, hogy 
Isten ma is együtt szenved velünk. A muzulmánok is prófétának 
tartják ugyan Jézust, de úgy gondolják, az ő szenvedése nem volt 
valódi, igazi, megváltó kereszthalál. Talán Isten valami gonosz-
tevővel Jézust kicserélte. Számukra elképzelhetetlen, hogy Isten 
együtt szenvedjen a szenvedőkkel. Holott pont ebben van a ke-
reszt titka. S ez még emberi síkon is tetten érhető. A hagyomány 
tud egy missziós orvosról is, dr. Hallról, aki pestiséből kigyógyí-
totta egyik betegét, de eközben ő maga is megkapta a pestist, és 
belehalt. Ugyanezt olvassuk Damján atyáról, a leprások megmen-
tőjéről, a belga nép védőszentjéről is.7

Isten nem közömbösön nézi Fia szenvedését, hanem együtt 
szenved vele. Ez is a megváltás jó híréhez tartozik, ma ezért 
emeljük tekintetünket mi is Krisztus keresztjére. 

Chiara Lubich, a Fokoláré lelkiségi mozgalom megalapítója 
azt mondja: „A szentek olyan emberek, akik képesek megérteni a ke-
resztet… követve Jézust, fölvették minden napnak a keresztjét, mint a 
föld legdrágább kincsét. Időnként fegyver gyanánt forgatták, Isten ka-
tonáiként, szerették egész életükön át. Felismerték és megtapasztalták, 
hogy a kereszt kulcs, az egyetlen kulcs a kincsek kincséhez… Lassan-
ként előkészíti a lelket az Istennel való egyesülésre… Az a szükséges 
eszköz, amelynek segítségével az isteni átjárja az emberit, és az ember 
– fölemelkedve e világ országából a Mennyek Országába – teljesebben 
részesedik Isten életében.”

7 Vö. Damian de Veuster (szerk. megj.)



Kedves testvéreim! A Római Birodalomban ismert volt a 
mondás, miszerint minden út Rómába vezet. 

Ha mi Krisztus-követőnek valljuk magunkat, lépjünk az ő útjára, 
hogy egykor mi is megdicsőülhessünk, felmagasztaltassunk és megér-
kezhessünk – per crucem ad lucem – a kereszten át a fénybe.

Ámen.
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7. a középkori kariTász nagyasszonya8 

Krisztusban szeretett testvéreim!

Bizonyára jól ismeritek Szent Erzsébet életrajzát, úgyhogy 
csak néhány adat erejéig frissítem fel emlékezetünket. 
II. András és merániai Gertrúd lányaként született 

1207-ben Sárospatakon. Négyéves korától Warburg várában 
nevelkedett, ezért nevezték őt Türingiai Erzsébetnek is, hiszen 
ez volt a német tartomány neve. Tizennégy éves korában Lajos 
őrgróf felesége lett. Hétévi boldog házasságukból három gyer-
mekük született. Férje a II. Frigyes által meghirdetett keresztes 
hadjáratban meghal, úgyhogy a fiatal, alig húszéves fejedelem-
asszony özvegyen marad. Az udvari rosszindulat valósággal 
elkergeti és száműzi az özvegyet Warburgból, és gyermekeivel 
együtt menekülnie kell. Huszonnégy évesen hal meg Marburg 
várában.

Életét számtalan dokumentum rögzíti, érdemes tehát ki-
nőnünk a legendák világából, azzal együtt, hogy – épp élet-
szentsége miatt – már közvetlen halála után csodás események 
történtek. Nézzünk fel rá inkább úgy, mint erős asszonyra, aki 
felborította a középkori nemesi világ szigorú kötöttségeit, le-
szállt trónjáról, valóban eggyé lett a szegényekkel, az éhezők-
kel és a nyomorgókkal, s ahol tudta, enyhítette szenvedésüket. 
Nem hiába nevezték a középkor irgalmas szamaritánusának. 
Már abban is szembeforult kora felfogásával, hogy ő valódi sze-
relemből ment férjhez, és halálosan komolyan vette a házasság 

8 Templombúcsú, Teréziánum – Nagyszeben, 2002. november 17.
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szentségét, az oltárnál tett esküjét. A mai ünnepen főleg e két 
utóbbi gondolatkörben elmélkedjünk életéről.

Szent Erzsébetnél nem vált ketté a férje és az Isten iránti 
szeretet
Még életrajzírói is csodálattal írják, hogy férjével milyen rajon-
gással szerették egymást. Hogy házaséletükben nemcsak tes-
tük, de lelkük is találkozott. Mai szemmel ez furcsa és hallat-
lan dolog, ha arra gondolunk, milyen képmutató felfogás volt 
divatos abban a korban. A szegényeknek csak azért nem lehe-
tett több feleségük, mert anyagilag ezt nem engedhették meg 
maguknak. Az urak, a nemesek, sőt az egyházi férfiak is azzal 
büszkélkedtek, hogy szeretőt, sőt ágyast tartanak… 

Kíméletlen világban élt tehát Erzsébet, amikor a nép nyomor-
gott és éhezett, a gazdagabbak gátlástalan élvhajhász életmódja 
miatt a házasságtörés már-már szokássá vált. Ráadásul a feje-
delmi udvarokban nem szerelemből talált egymásra az ifjú pár, 
hanem csak azért köttetett meg a frigy, mert a szülők-politiku-
sok érdeke ezt kívánta, s hogy a trónutódlás biztosítva legyen, 
s a birtok továbbra is egyben maradjon. Ehhez még hozzájött 
az a szintén középkori férfinézet, mely szerint a hűség csak az 
asszonyokat kötelezi. Ebben az erkölcsi lazaságban tobzódó 
környezetben egyenesen botrányos volt, hogy valaki komolyan 
veszi házastársi hűségét, mi több, szívből, szerelmes szeretettel 
szereti párját, ragaszkodik Istenhez és családjához.

Igen, testvéreim! Szent Erzsébet ezért eszménykép szá-
munkra ma is! Minta és modell: ma is lehetséges, sőt szüksé-
ges, hogy a házasságban a férj és feleség odaadóan szeressék 
egymást. Sokan sötétnek nevezik a középkort, de valójában 
a mai kor sem világosabb… Elég csak szétnéznünk otthon, 
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a környezetünkben: mennyi erkölcstelenségre bukkanunk csa-
ládjainkban, hányan szállnak be komolytalanul egy kapcso-
latba, vagy milyen könnyen felrúgják azt. Hányan kezelik ko-
molytalanul a házasság szentségét, nem készülnek rá, semmibe 
veszik ígéreteiket, és a legelső konfliktus idején szétrombolják, 
amit addig felépítettek. Azt mondják, lehetetlen keresztény er-
kölcsi elvekre családot alapítani, mert ma az ódivatú, túl nagy a 
kötöttség, és ellentmond az emberi vágyaknak és ösztönöknek. 
Olyanok is akadnak, akik szerint le kell mondani Istenről azért, 
hogy az embert szerethessük… Végletekben járunk: vagy túl 
jámborak vagyunk, túlzásba visszük az ájtatoskodást és nem 
törődünk családunkkal, vagy úgymond azért hanyagoljuk el 
Istent, hitbéli kötelességeinket, mert nincs rá időnk…

Szent Erzsébet példája azt mutatja, hogy csak egyféle szere-
tet van, és annak Isten a forrása. Belőle fakad az embertársi, a 
családtagok iránti szeretet is. Nem lehet ezeket egymással „ösz-
szeugrasztani”. Mert ha szívünkben ott lobog az Isten iránti sze-
retet, ha ezt ápoljuk, és ez a legnagyobb gondunk, akkor igenis 
képesek leszünk szeretni férjünket, feleségünket, gyermeke-
inket. Csak így alakítható ki a megfelelő távolság vagy közel-
ség szeretetünk „tárgyától”. Nem-e az a bajunk, hogy sokszor 
rendetlenül szeretünk? Jobban szeretjük önző énünket, saját 
magunkat, mint a másikat? Nem ott van-e a baj, hogy fölösle-
gesen hisztizünk másod- és harmadrendű dolgokért, menet-
közben túlburjánzott ígényeink kielégítése végett, és túlaggód-
juk magunkat az anyagiak, a megélhetés miatt, versenyezve a 
jobban szituált szomszéddal, s közben kihűlt belőlünk az igazi 
szeretet? Olyanok lettünk, mint akinek egyszerre több szeretője 
van, mindegyiknek meg akar felelni, és kínosan ügyelnie kell 
arra, nehogy tudomást szerezzenek egymásról…
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Mert aki igazán csak egyhez ragaszkodik, mint Szent 
Erzsébet, annak nyugodtak az álmai, annak a lelkében harmó-
nia van, az békét áraszt maga körül, és sugárzik belőle a sze-
retet. Árpádházi Szent Erzsébet szeretni tudó, erős karakterű 
asszony volt. Férje iránti testi vonzalmát sem szégyellte soha 
mások előtt. Adott esetben még azt is megvallotta, mekkora 
áldozatot jelent lemondania a testi szerelemről Istenért, vagy 
hogy mennyire hiányzott neki a férje, amikor távol volt a család-
tól. Férje mellől is számtalanszor felkelt éjjelenként, és órákon át 
imádkozott! A gyermekekkel való törődés, a férje iránti szeretet 
és szerelem sem feledtette vele a szegényeket. Isten iránti szere-
tete kitágította szívét, nemcsak szűk családi körben gondolko-
dott, hanem lassan mindenkit lelki gyermekévé fogadott.

Innen érthető a szegények iránti irgalmas szíve is
Már csak ezért sincs valós alapja annak a legendának, misze-
rint férje elől titkolnia kellett a szegényeket. Hiszen férjével 
közösen építették az első kórházakat-ispotályokat, egymással 
mindig megbeszélték a vagyon, a földek utáni jövedelem sor-
sát, és egyébként is Lajos annyira szerette és tisztelte feleségét, 
hogy sok mindenben önállóságot, szabad kezet adott neki. 
Nincs tehát szó pazarlásról vagy meggondolatlan költekezésről. 
Erzsébetnél a jótékonykodás nem ötletszerű, rögtönzött gesz-
tus, nem pótcselekvés vagy lelkiismereti kényszerből fakadó 
kompenzálás volt, hanem a tudatos, Krisztus iránti odaadó sze-
retetének konkrét megnyilvánulása. 

Mai szemmel is milyen bámulatos, testvéreim, hogy egy fe-
jedelemasszony, aki boldog szerelmi házasságban él férjével, 
fejedelmi körülmények között, nem játssza meg a főurat, nem 
zárkózik el a mindennapi élettől, hanem megmarad a szociális 
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érzékenysége, szívből, őszinte szeretetből törődik a szegények-
kel, tesz is konkrétan azért, hogy a legszerencsétlenebbek is 
megérezzék az emberi megbecsülést. S mindezt nem kampány-
céllal, nem marketingfogásként. Sőt neveli, tanítja is őket. Fel-
nyitja a szemüket, hogy megtanuljanak ők maguk is saját éle-
tükről gondoskodni… Azt is mondhatnánk, ő a mai értelemben 
vett intézményes Caritas megalapítója. Kora szegényeit, főleg a 
környezetében élőket megtanította arra, hogy segítsenek magu-
kon, ne hagyják el magukat, ma úgy mondanánk: legyen egész-
séges önértékelésük. Bámulatba ejtő volt szervezőképessége.

Ha belegondolunk, abban az időben nem volt szociális háló, 
az állam nem törődött azokkal, akik önhibájukon kívül kol-
dusbotra jutottak, azokkal meg különösen nem, akik felelősek 
voltak azért, hogy lezüllöttek vagy nyomorogniuk kellett. Nem 
voltak akkor elvonókúrák, rehabilitációs vagy kezelőközpon-
tok. Ezekben az állapotokban Szent Erzsébet forradalmi újítása 
az volt, hogy nem a kolostor magányába elvonulva akarta meg-
élni a szegénységet, és úgy szolgálni Istent és embereket, ha-
nem az élet sűrűjében. Nem a főurak társaságát kereste, nem az 
arany és a fejedelmi ékszerek csillogásával volt elfoglalva, ha-
nem leszállt trónjáról, és azonnal válaszolt a valós problémákra. 
Saját maga ápolta a betegeket épp Krisztus iránti szeretetéből 
fakadóan. Már özvegysége előtt, fejedelemasszony korában is 
volt úgy, hogy naponta 900 szegényt élelmezett. 

A munkaképeseknek szerszámot adott a kezébe, a nőket 
megtanította fonni, a legtermészetesebb mozdulattal fürdette a 
leprásokat, tisztogatta sebeiket, nem átallotta megölelni, meg-
simogatni, és soha nem mulasztotta el, hogy megcsókolja őket. 
Akkor is, amikor már özvegyen, a ferences harmadrend tagja-
ként egy szinten kezelte őket gyermekeivel, járta az ispotályt, 
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szervezett, vigasztalt, segített. Volt benne elég lelki tartalék, 
hogy ne süppedjen bele a gyászba, az önsajnálatba, hanem élje 
mindennap az ingyenes szeretetet, amelyet ő maga is minden-
nap megtapasztalt. Hogy ne csak egy darabkát adjon önmagá-
ból, kívülállóként szemlélve a történteket, hanem teljesen bele-
merült a szolgálatba. Nem törődött azzal, hogy a háta mögött 
összesúgnak, kikacagják, esetleg becsapják vagy kihasználják.

Nekünk ezek már problémát jelentenek, hiszen meg kell tud-
nunk különböztetni a látszatkoldusokat a valóban rászorulók-
tól. Egyébként is ez gyakran csak mentség, hogy megnyugtas-
suk lelkiismeretünket: azért nem segítettem rajta, mert… Talán 
karácsony táján, vagy nagyböjti jófeltételként még segítgetünk, 
– alkalmi fellángolásból, egyedi esetre szabva –, azonban nem 
szeretünk azzal a tudattal élni, hogy ez állandó kötelességünk 
lenne. Le kellene küzdenünk ezen fásultságunkat, ellenérzé-
sünket, és akár a józan észen túl – amellyel kiszűrjük a csalókat, 
és a visszaélőket –, nagylelkű szeretettel forduljunk azokhoz, 
akik tényleg kérik, igénylik jóságunkat. 

A sok nehézség, negatív tapasztalat ellenére se szűnjünk 
meg szeretni. Szent Erzsébet is küzdött ilyen gondokkal, de 
közben feltétel nélkül odaadta magát Isten akaratának. Magától 
értetődő természetességgel ápolta betegeit, megfürdette, kimos-
ta ruháikat, ha kellett levágta hajukat, körmüket, megcirógatta 
és felvidította őket. Nem pénzt adott, nem elsősorban alamizs-
nával engedte útjukra, hanem szeretetet gyakorolt velük, meg-
tanította őket az önbecsülés művészetére. Visszaadta nekik el-
veszettnek hitt méltóságukat. Megérezhették, hogy Isten nem 
„írja” le az embert csak azért, mert szegény, vagy elesett, ellen-
kezőleg: „Amit eggyel, a legkisebbel tettetek, velem tettétek” – mond-
ja a mi Urunk. Szent Erzsébet visszaadta az embereknek azt 



87

a reményt, hogy ők is teljes értékűek, van megváltójuk, őket is 
szeretik, ők is meghívást kaptak az üdvösségre. 

Testvéreim! Miközben nekünk is nagy gond a nyomor, s 
hogy mit adjunk holnap enni gyermekeinknek, lehet, hogy túl 
hamar sajnáltatjuk magunkat, s nem vesszük észre a nálunk 
még nyomorultabbakat, akiket Isten az utunkba küld. Vissza-
kozunk, tiltakozunk és kitérünk előlük, mondván, nekünk is 
alig akad. Lehet, hogy beskatulyázzuk őket, s a téves beidegző-
dések zavarják tisztánlátásunkat: ez cigány, az református, az 
más falusi, ez nem az én dolgom… Pedig abban az emberben 
is Krisztus lakik. Visszariadunk a csapzott megjelenéstől, irtó-
zunk a bűztől, a szakadt ruhától, iszonyodunk a nyomorúság-
tól, inkább áthárítjuk a felelősséget az államra, vagy az illetékes 
hatóságra, civilszervezetekre.

Szent Erzsébet nem ezt tette. Király lánya volt, fejedelem fe-
lesége, de legyőzte önmagát, legyőzte emberi önzését, undor 
nélkül erőt vett saját akaratán, túllépett a merő hatalom-gaz-
dagság kivülálló hűvösségén, hagyta, hogy megérintse szívét 
az emberi szenvedés, és cselekedett. Szolgálata így magaszto-
sult istentiszteletté. Nekünk sem elég tudomásul venni azt, ha 
valaki ilyen helyzetbe került, és beletörődnünk sem szabad, 
hanem meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy mások 
nyomorát enyhítsük, s amennyire lehet, felszámolni környeze-
tünkben a nyomort.

Mint Szent Erzsébet, tágítsuk ki szívünket, legyünk nagy-
vonalúak a szeretetben. Ne gyűjtsünk fölösleges kacatokat, pa-
rancsoljunk a mohó kapzsiságnak, a fogyasztás kísértésének. 
Megdöbbenve fogjuk észrevenni, mennyi időnk, pénzünk, ener-
giánk szabadul fel, mennyire átértékelődik életünk. Isten száz 
meg száz új testvért, barátod ad azokban, akikhez lehajoltunk, 
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akikhez jók voltunk. Több ez, mint humanizmus vagy toleran-
cia. Jézus szerint ilyeneké a mennyek országa. Így válunk em-
bertáraink szamaritánusaivá, mint Szent Erzsébet.

Szegények mindig lesznek velünk. Talán azért engedi meg 
ezt Isten, hogy legyen, akin gyakoroljuk szeretetünket. Hogy 
naponta vívjuk meg a bátor szeretet küzdelmét az önsajnálat, 
a mocsok, a trehányság, a közöny, a rendetlenség, az ellaposo-
dás, a lelki-szellemi igénytelenség, a kiégéshez vezető közép-
szerűség ellen. Segítsünk másoknak kijutni abból a zsákutcá-
ból, ahol úgy gondolkodnak: „nem tehetek semmit, s egyébként is, 
minek, úgyis kapom a segélyt…”

Szeressünk el addig, amíg fáj, ha kell, szenvedve is a másikért, 
tudva azt, hogy miközben talán otthon beteg családtagunkat 
ápoljuk, vagy segítünk egy rászorulón, kultikus tettet hajtunk 
végre: akárcsak a pap az oltáron. Ahogyan Antoine Saint Exu-
pery fogalmazza meg az életszentséget: a szeretet vállalása az a 
fajta odaadás, amely „oly sokáig keresi az ellenségben a barátot, amíg 
az valóban azzá válik”. A szociális-karitatív szervezetek munkája 
nem helyettesítheti a mi egyéni, személyes szeretetünket. Is-
tent, s felebarátunkat nem szeretheti senki más helyettünk, csak 
mi… – mint Szent Erzsébet, a szegényekben is. A fejedelemasz-
szony pár évtized alatt mint „Egyszemélyes Caritas”, képes volt 
megváltoztatni kora megcsontosodott beidegződéseit. Az ő éle-
te a szeretet sikertörténete. Kezdjünk el végre több felelősséget 
vállalni a szegényekért, akikben ma is felragyog Krisztus arca. 
Engedjük, hogy szeretetünk legyen az élő evangélium, melyre 
a világ rácsodálkozik, s melyből a kívülállók is megtapasztalják 
a köztük élő Istent. Ettől még nem fog ugyan megszűnni a sze-
génység, de azért a világ általunk is egy kicsit jobb lett.



Két idézettel fejezem be elmélkedésemet. 
Reményik Sándor írja: „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, a mi 

dolgunk csak igazabbá lenni.” 
Cs. Szabó László pedig így fogalmaz: „A világot nem az vál-

toztatja meg, hogy a jók legyőzik a rosszakat, hanem hogy a jók nem 
hagyják magukat megrontani.”
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8. a jó vezető robotképe9 

Krisztusban szeretett ünneplő testvérek!

Amikor Szent István királyunkat ünnepeljük ma itt, és 
szerte mindenütt, ahol magyarok élnek, láthatatlan 
és mégis valóságos módon egyesül a nemzet, egy ki-

csit boldogabbak vagyunk, mint máskor, büszkén, méltósággal 
egy csapásra öntudatra ébredünk, és meghatódva énekeljük a 
Himnuszt. És ez jól van így, mert hisz Szent István, államalapító 
királyunk ünnepe erről szól: az alapokról, a gyökerekről. Ke-
reszténységünkről és magyarságunkról. A két lábunkról, amin 
és amivel állunk.

Sokféle gondolat megfordul bennünk, sokféle ünnepi szó-
noklat elhangzik ilyenkor. Egyeseket már unalomig hallottunk, 
mások meg túl fennköltnek, ideálisnak tűnnek.

Mai elmélkedésünkben leginkább két kérdésre keresünk 
választ: milyen az igazi király, államférfi, közösségi veze-
tő, és milyenek legyünk mi, Szent István életpéldájának 
tükrében?

1. Alig több mint egy hónapja részesültünk Csíksomlyón az 
István a király rockopera felejthetetlen élményében. Akik isme-
rik a darabot, vagy éppen a Sík Sándor által színre vitt válto-
zatot és a történelmet, nagyon jól tudják, hogy Szent István 
nem elsősorban erős fizikumú hadvezér vagy katonai diktátor 
volt, hanem erős lelkű és erős hivatástudatú, felelős vezető. 

9 Búcsús beszéd, Mezőbánd, 2003. augusztus 20.
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Azért lehetett az ország atyja, azért válhatott tekintéllyé, mert 
hiteles államférfi volt. Nemcsak állam- és egyházszervező, nem-
csak kolostorépítő, törvényhozó, hanem jellemember, elszánt 
ember is, aki ha kellett, a saját környezetével is szembeszállt, 
változtatni akaró és változtatni tudó ember volt, mert elsősor-
ban saját életpéldáján keresztül fogadtatta el és gyökereztette 
meg a keresztény hitet. Sőt a keresztény hit tette őt felelőssé, 
komollyá. Valódi államférfi volt, aki tudta, hogy Isten őt akkor 
egy nép szolgálatára küldi. Nem önjelölt volt, nem a dicsőséget 
hajkurászta, nem a hatalomban lelte örömét, hanem érezte és 
tudta, hogy őt Isten jelölte meg a szolgálatra. Ezért volt képes 
vállalni a döntésekkel járó kellemetlen következményeket is. 
Testvéreim, hol vannak ma az ilyen vezetők, akár helyi, akár 
nagyobb közösségi szinten? Akik nem négy években, vagy vas-
tag fizetésekkel járó bársonyszékek távlatában gondolkodnak, 
hanem életünket akarják jobbá tenni, mégpedig hivatásból?

De hol vagyunk mi, akik közül a választások során kikerül-
hetnek ezek az emberek? Mert ugyan megszűnt a királyság in-
tézménye, elegünk van az egyszemélyes diktátorokból, de imád-
kozunk-e vezetőinkért? Sőt tovább is mehetünk, Szent István 
hitt abban, hogy minden döntésének súlya van, hogy ő Isten 
előtt felel tetteiért, és ő mindig Isten előtt áll. Nincs olyan ma-
gánszféra, hogy azt mondhassa, ez az Istent, vagy a közösséget 
ne érdekelje. Természetes, hogy ez őrlődés, ez áldozat, sokszor 
az ember úgy érzi, beleroppan a felelősségbe, könnyebb lenne 
átpasszolni másnak, könnyebb lenne a felszínen élni, könnyebb 
lenne úgy gondolkodni, hogy csak nekem jó legyen, a többi nem 
érdekel… Szent királyunk előttünk járt és szolgált. Ezzel Isten 
álmát váltotta valóra. Minket választott, Jézus Krisztust válasz-
totta, habár nyugaton, sőt keleten egyebet is választhatott volna. 
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És akkor Koppányt sem kellett volna felnégyelni… De felismer-
te királyi feladatát, hogy szolgáljon: Istent, népét, egyházát, és 
ezzel lerakja a magyarság jövőjének alapjait.

2. Manapság sokan megkérdőjelezik a hitnek, az egyháznak 
a fontosságát, sőt a keresztény istenképet is elutasítják. Újkori 
pogányságnak vagyunk tanúi, ami nagyon sokféle formában 
felüti a fejét. Akár úgy, hogy feltaláljuk az ősmagyar sámánkul-
tuszt, elutasítunk mindent, amit az egyház tanít, akár úgy, hogy 
egyszerűen túllépünk a keresztény tanokon, mivel szabad világ 
van, abban hiszünk, amiben akarunk, fogyasztunk nyakló nél-
kül mindent, futunk a reklámok után, minden vallás egyforma, 
„…nekem ne parancsoljon senki…”, kinyílt a szemünk, mi döntjük 
el, hogy miben érdemes vagy hasznos hinni…

Szent István király példája pedig épp arra figyelmeztet, 
hogy a krisztusi tannál nincs tökéletesebb. Még azok számára 
sem, akik távol maradnak tőle. Jóllehet az egyház – és most 
minden felekezetet értek alatta – a múltban, és néha még ma is 
sok hibát követ el, de mégis a krisztusi kinyilatkoztatás letéte-
ményese. És mi mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, 
tagjai vagyunk. Az egyház jó szülő, akihez jó tartozni, és biz-
tonságos az ő hajléka. 

A magyarságot ma sem az Európai Unió, vagy a sok pénz 
menti meg a pusztulástól, hanem az erkölcsi és hitbeli felemel-
kedés. Ebből mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket. 
Merjünk hívő emberek, hívő magyarok lenni, akik tudják, mi 
az értékes, és elutasítják azt, ami giccs, ami hamisítvány. 

Merjünk kitartani Isten törvényei és egyházunk mel-
lett akkor is, ha tapasztaljuk magunkban a koppányi láza-
dást, a megalkuvásra sarkalló kényszert, ha látjuk másokon, 
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hogy mások a könnyebbik részt választották. Mi merjük vá-
lasztani a nehezebbet, de a jobbat! Az üzletben is értéketlen, 
ami olcsó. Ne akarjunk olcsó keresztények lenni, akik felhígí-
tott, „limonádé-vallásosságban” ütik agyon ünnepeiket és hét-
köznapjaikat! Merjünk kiállni értékeink, nyelvünk, kultúránk 
mellett akár már a gyereknevelésben, az emberi kapcsolatok 
szintjén is. Merjünk felülemelkedni az anyagias szemléleten, és 
vegyük észre, hogy vannak értékek, amelyeket nem lehet áru-
ba bocsátani: örök üdvösségünk, emberi méltóságunk, hitünk, 
nemzetiségünk, erkölcsi meggyőződéseink – ezekért készek 
kell lennünk az áldozathozatalra is, akárcsak Szent István ki-
rály. Ilyen téren nem lehet szó alkudozásról, kompromisszum-
ról. Merjünk ellenállni a vallásos vagy ősmagyar köntösbe 
bújtatott tévhiteknek és áltudományos nézeteknek. Inkább erő-
sítsük a mi meggyengült hitünket imádsággal, lelki irodalom 
tanulmányozásával. Irányítsuk érdeklődési körünket afelé, ami 
tiszta forrásból ered, és ne szégyelljük megbeszélni lelkiatyánk-
kal, ha valahol gond vagy nehézség adódik.

És nem utolsósorban, kérjük a Babba Máriának, a Magyarok 
Nagyasszonyának, a Nagyboldogasszonynak közbenjárását, 
hogy tartsa és óvja meg nemzetünket minden bajtól.

Ámen. 
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9. a Szabaddá váláS művéSzete10 

Kedves ünneplő testvérek!

Aránylag fiatal plébániai közösségetek névadó szentjét 
bizonyára már annyira ismeritek, hogy elég lesz életé-
ről néhány emlékezetfrissítő adat. Tudjuk róla, hogy ő 

az első remeteszent, akinek életrajzát a buzgó „tanítvány”, Szent 
Atanáz népszerűsítette előbb a keleti, majd a nyugati egyházban. 
Élete valósággal vonzotta a frissen felszabadult keresztényeket 
az istenes életre. Nem véletlen, hogy a szerzetesség gyökereit is 
itt kell keresnünk. De azt is tudjuk, hogy Antalt, a vele egy időben 
élt másik remeteszenttel, Pállal együtt is emlegetik és ábrázolják 
(pl. a budapesti kéttornyú egyetemi templom homlokzatán lévő 
szobruk), akiről meg a magyar pálosok kapták elnevezésüket 
Nagy Lajos király idején. Remete Szent Antal Kr. u. kb. 270-ben, 
mintegy húszéves fejjel szánta el magát a remeteéletre. Egyre bel-
jebb vonult az egyiptomi sivatagba, míg végül a hegyekben egy 
erőd romjai között húzta meg magát. Csaknem húsz évet töltött 
itt magányban, a legszigorúbb vezeklésben, amikor lassan híre 
ment hollétének és bölcsességének. Nemsokára egész remetete-
lep alakult körülötte, melynek ő lett a lelki vezetője. De egy idő 
után nem érezte jól magát a szent életű emberek társaságában 
sem. Továbbvándorolt a Vörös-tenger mellett fekvő Korzim-he-
gyig, és élete hátralévő évtizedeit ott töltötte egyedül, imádság-
ban, kerti munkával és néha tanítványai meglátogatásával. Teg-
nap múlt 1646 éve, hogy 105 éves korában meghalt.

10 Búcsús beszéd, Marosvásárhely, 2003. január. 
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Testvéreim, ezek a száraz adatok. Most ne bolygassuk, mi 
késztette a remetéket a világ elhagyására, mert az messzire 
vinne mai elmélkedésünktől. Amúgy is sokféle magyarázat, 
indoklás létezik: teljes önátadás Istennek, menekülés az üldözé-
sek elől, menekülés a társadalom erkölcsi fertőjéből, engesztelés 
az egyház bűneiért, a bölcsesség és Isten Lelkének megtapasz-
talása, szemben a hatalomvágyó papokkal, szabadulás a kötött-
ségektől és egyházi feladatköröktől, és még sorolhatnánk. Ma 
inkább azon elmélkedjünk, volt-e, van-e értelme ezeknek a mo-
tivációknak, szándékoknak? Mit látunk Szent Antal életében, 
megvalósultak-e ezek az álmok? Milyen eredménye lett, milyen 
gyümölcsei születtek a világtól való elvonulásnak?

1. Ma is megdöbbentő felismerés lehet, hogy a remeték szó sze-
rint komolyan vették Jézus szavait: úgy találtak rá önmagukra, 
hivatásukra, hogy közben megtanulták elveszíteni önmagu-
kat… Krisztus szavai ma is időszerűek. Ma, amikor folyton ön-
magunk körül keringünk, és az önmegvalósítás jelszavát har-
sogjuk. Ezt hirdetik a reklámok, a modellek, a sztárok, a celebek 
stb. Figyeljük meg, milyen sokat adunk a luxusra – lakás, autó, 
divatcikkek, ínyencségek, kényelmi eszközök –, a technikát is 
szolgálatunkba állítottuk (színes televízió, maroktelefon, szá-
mítógépes ügyvitel, high-tech, vagyis csúcstechnológiás digitá-
lis zene stb.); mennyire szeretjük, ha kiszolgálnak minket, iste-
nítjük az egészséges életmódot és táplálkozást, nem sajnáljuk a 
pénzt a drága orvosi beavatkozásokra, nagy pénzeket fizetünk 
a biztosítársaságoknak életünkért, nem beszélünk a halálról; 
szervátültetéssel, vércserével, plasztikai műtéttel úgymond 
túljárunk az öregedés eszén – s az eredmény: mindeközben 
egyre idegesebbek vagyunk, minden izgat és érdekel, folyton 
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zaklatottak vagyunk és bedagad az agyunk a sok reklámtól, 
szörnyülködünk a híreken, nem mozgunk eleget, szenvedélye-
ink foglyai vagyunk, elhízunk, felmegy a vérnyomásunk, meg-
feketedik a tüdőnk, szívjuk a benzingőzös levegőt, és állandó 
stressz alatt élünk. Félünk. 

Félünk elveszíteni önmagunkat. Görcsösen féltjük vagyo-
nunkat, egészségünket, hírnevünket, félünk a magánytól, az 
egyedülléttől, a kritikától, az önmagunkkal való szembesülés-
től, a bennünk tátongó űrtől és hiánytól. A szabadidőt s a ki-
kapcsolódást is úgy értelmezzük és éljük meg, hogy azonnal 
bekapcsoljuk magunkat valami zajba, elfoglaltságba. A közele-
dő nagyböjt egyébként jó alkalom lehet a lelki „vírustalanításra”. 
Kegyelmi időszak, a szent igyekezet és erőfeszítések ideje, ami-
kor igyekszünk jobban összeszedni magunkat, „szorítani egyet a 
csavaron”, hogy Istenhez fűződő kapcsolatunkat felülvizsgáljuk, 
elmélyítsük.

Hogyan is állunk mi ezen a téren? Hiszen a remetéknek ez 
volt a legfontosabb. Nem-e sokszor hiszünk Benne, de ha nincs 
különösebb gond, jól elvagyunk nélküle is? Az imádság leg-
többször kifullad a kérésben, könyörgésben, hogy jelentékte-
len célokat elérhessünk, rövid távú számításaink bejöjjenek, de 
ezek között nem szerepel az üdvösség.

Ahogyan Popper Péter pszichológus mondaná: sakkozunk 
az Istennel. Ez a neves lélekgyógyász egy történetet is elmond 
a saját tapasztalatából, abból az időszakból, amikor Izraelben 
dolgozott. Egy magyar származású hasszid zsidó civilben fordult 
hozzá azon gondjával, hogy ő bizony elveszítette a hitét… Legalábbis 
ezt mondta. Hogy már nem hisz Istenben, semmiben. Kétségbeesetten 
elhatározta, hogy minden nap megszeg kettőt a 613 parancsolat közül, 
amivel az Úr a zsidók igáját megterhelte. És meg is szegte szorgalmasan, 
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de utána mindig szívrohamot kapott. Persze rögtön kezdte szopogatni 
a nitroglicerint, hogy helyreálljon a szívműködés. A lélekgyógyász ezt 
válaszolta a rabbinak: „A világ minden orvosa biztos abban, hogy maga 
bűntudatból, vezeklésül, önbüntetésként kap szívrohamot. De én mást 
gondolok. Akár van Isten, akár nincs – ne játsszon vele semmiféle ját-
szmát. Ne sakkozzon Istennel! Merthogy semmi esélye sincs. Biztos, 
hogy az Úr nyeri a partit. Maga az egyik szívrohamnál pedig feldobja 
a talpát, és kész. Hagyja abba!” Abbahagyta, és a szívrohamok elma-
radtak.

Hadd jegyezzem meg, hogy ez a Popper Péter sem vallá-
sos lelkületéről ismert, de egy interjú kapcsán ő is azt mondta: 
„Nem merek sakkozni Istennel, csak ugrándozom a tábla előtt, magya-
rázom, hogy mindjárt nekikezdek, hencegek és hetvenkedek, felgyűröm 
az ingem ujját, de valahogyan sosem teszem meg az első lépést. Ő meg 
csak néz, somolyog és vár. Addig vár, míg meg nem halok.”

Testvéreim, valóban érdemes sakkozni Istennel? Ő megtet-
te hozzánk az első „lépést”… De mi akarunk-e elindulni feléje? 
Merünk-e kockáztatni, odaadni magunkat, ahogyan a remeték? 
Akarjuk-e, hogy ő töltse be szívünket? Akarunk-e kikerülni eb-
ből az ördögi körből, amelybe belesodródtunk, belegabalyod-
tunk? Mert nem a NATO, nem az ENSZ, nem az Európai Unió, 
nem a kormány, nem a római pápa oldja meg életünk nagy kér-
déseit, hanem azt nekünk kell megoldanunk Isten kegyelmé-
vel. Ehhez viszont el kell veszítenünk magunkat, mint Remete 
Szent Antal. Feladnunk önző szabadságunkat, kiszolgáltatni 
magunkat Neki a magányban, a Vele töltött együttlétben. Rá 
fogunk döbbenni, hogy a magány, a csend nem ellenség, hanem 
igen jó útitárs. A sivatagban virágok nyílnak. Nem kell előle el-
futni zajba, alkoholba, munkába, hanem befelé kell „menekülni”. 
Isten csendjébe, legyen az egy templom, a szobám, a természet 
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csendje, vagy éppen szeretteim társasága. Eleinte talán fájni fog, 
mint a műtét, de a magány megtisztítja az embert függőségeitől, 
szabaddá teszi és megerősíti lelki immunrendszerét. Ellenálló-
vá, szívóssá teszi, mert maga Isten veszi át a kezdeményezést. 
Szent Antal is szembenézett a valósággal: kiüresítette magát, 
hogy egészen Isten töltse be. Az ő élete azt sugallja, hogy Isten 
útjából hárítsuk el az akadályokat. Önző énünket, szenvedélye-
inket, rendezetlen vágyainkat, ösztöneinket. Sokszor elég lenne 
annyi, ha tudatára ébrednénk, hogy Isten kezdeményezésére 
hallgatva erősebbek leszünk.

Anthony de Mello kedves története egy oroszlánról szól. Ez az 
oroszlán rátört egy nyájra, és meglepetésére talált a bárányok között egy 
oroszlánt. A kis oroszlánt bárányok nevelték fel kölyökkorától kezdve. 
Bégetett, mint a bárány, és úgy futkározott, mint egy bárány. Az orosz-
lán egyenesen feléje tartott, és amikor a bárányok közt felnőtt oroszlán 
a valódi oroszlán előtt állt, minden ízében reszketett. És az oroszlán 
ezt kérdezte tőle: „Mi dolgod van itt, a bárányok között?” A bárányok 
neveltje azt válaszolta: „Bárány vagyok.” Mire az oroszlán azt mondta: 
„Ó, nem vagy te az. Velem jössz!” És elvezette a bárányok közt felnőtt 
oroszlánt egy tócsához, s így szólt: „Nézd!” Amikor a bárányok neveltje 
meglátta a vízben tükörképét, hatalmasat bődült, és abban a pillanatban 
más lett, átalakult.

Ezt a felismerést, ezt az öntudatra ébredést tapasztalták meg 
a remeték is a sivatagban. Amitől addig ők is féltek. S példájuk 
nekünk is ezt az esélyt kínálja fel. Ez a felnőtt kereszténység, a 
nagykorúvá válás első pillanata. Ébredjünk rá végre mi is kin-
cseinknek és lehetőségeinknek. Hogy mi a fontos és mi a mellé-
kes életünkben. Romboljuk le bálványainkat, s akkor meg fog-
juk tapasztalni, mennyire átrendeződik életünk, a hangsúlyok, 
s körülöttünk a világ. Merjünk ellentmondani a kísértőnek, 
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ne engedjük, hogy legyőzzön. Ne legyünk kishitűek: képesek 
vagyunk erre! Az energiák ott szunnyadnak bennünk. Isten 
kegyelme képesít minket. Csupán egy kicsivel több figyelem, 
akarat, nyitottság szükséges.

A remeték aszkézisének is ez volt az értelme. A test így nem 
nyomta el a lelket. Bölcsességre tettek szert, s ők irányították 
életüket, nem a külső ingerek, benyomások, ösztönök vagy le-
húzó vágyak. Tisztes távolságba kerültek önmaguktól. Derű és 
bölcsesség jellemezte, tudtak összeszedettek lenni, de ha kellett, 
önfeledten nevetni, csodálkozni. Minket is arra tanítanak, hogy 
éljünk többet befelé, törődjünk, lépjünk kapcsolatba a bennünk 
szunnyadó Lélekkel. Így mi is érettebbé válunk, s csodákra le-
szünk képesek.

2. A remetéktől, így Szent Antaltól is eltanulhatjuk annak mű-
vészetét, hogyan válhatunk szabaddá. Mit jelent az igazi sza-
badság? A remeték szabadok voltak. Kényszerektől és kötött-
ségektől, függőségektől mentesek. A köztudatban mit jelent 
szabadnak lenni? Azt teszek, amit akarok, nekem nem paran-
csol senki… – ugye? De ez valóban igaz? Gyökössy Endrének van 
egy találó hasonlata. A nagy pszichológus-lelkész azt mondja, olyanok 
vagyunk, mint a rabok a börtönben, akik azért panaszkodnak, mert 
durva a pokróc, száraz a kenyér, híg a leves, miközben valójában a sza-
badság hiányzik… Mi is szeretnénk szabadok lenni a lelkiisme-
ret hangjától, a törvényektől, szabadulni a kötelességektől, és 
közben nevetségesen foglyai vagyunk hangulatunknak, mások 
véleményének, elvárásainak, kínosan ügyelünk az etikettre, a 
divat szerinti viselkedésre vagy öltözködésre – mert hát nem 
illik társaságban szellenteni, orrot piszkálni, böfögni, ásítoz-
ni, akárhogyan megjelenni stb. –, ugyanakkor rabjai vagyunk 
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a címkéknek, skatulyáknak, közhelyeknek. A remeték élete 
pont arra példa, hogy felülemelkedhetünk ezeken a függősége-
ken. Merjünk kockáztatni, természetesen viselkedni, úgymond 
ösztönösen felismerni és tenni a jót Isten kegyelméből. Ne va-
cak tárgyaink vagy ábrándjaink irányítsanak minket, hanem a 
felebaráti leleményes szeretet.

Szent Antal és társai szabadok voltak a szó egzisztenciális és 
lelki értelmében egyaránt. Számukra mellékes volt, mit gondol-
nak róluk mások, az elismerés, a taps, a siker őket nem lelkesítet-
te. Nem kötődtek senkihez és semmihez, nem voltak semmiféle 
érdeknek lekötelezve, csak Isten akaratának kívántak megfelelni. 
Uralni tudták testük kívánságait és kényelemszeretetét – ők vol-
tak az urak a háznál! Élvezték az életet, mert szabadok voltak. 
Nem rohantak, nem türelmetlenkedtek, nem késtek le semmiről. 
A csend, az imádság, a természet, Isten kegyelme lehántott róluk 
minden álcát, mázt, fölösleget, képmutatást. Nem véletlenül ne-
vezék őket – először az egyháztörténelemben – lelki atyáknak.

Testvéreim!
Minden ellenkező előjel ellenére a mi állapotunk nem sors-

szerű. Nem vagyunk erre predesztinálva. Ki lehet törni belőle. 
Még el sem kell bújni vagy futni a világ elől, nem is kell kimene-
külni belőle. Itt is a saját életterünkben, a saját portánkon belül, 
lelkünk sivatagában kell rendet tennünk, öntudatra ébrednünk, 
s helyére tenni életünket. Élni a szeretetet. Ilyen egyszerű. Te-
réz anya találóan mondja: „Ha valaki azt mondja, hogy szeret, nézd 
meg, mit tesz érted.”

Számoljunk le tehát az illúziókkal, alakítsunk ki egy fontos-
sági sorrendet életünkben üdvösségünk szempontjából. Válasz-
szuk szét az aranyat a sártól. Váljunk szabaddá a címkéktől és 
az elvárások skatulyáitól, s akkor, akárcsak Remete Szent Antal, 



megtaláljuk lelkünk nyugalmát és békéjét. Merüljünk el gyak-
ran az imádság, a természet, Isten jelenlétének csendjében. Ak-
kor, akárcsak Szent Antalban, bennünk is a Lélek fog munkál-
kodni.

Ámen.
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10. a háromSzínű árvácSka11 

Krisztusban szeretett testvéreim!

Manapság sokat hallunk a vallások közötti párbeszéd-
ről, a vallási pluralizmusról, ami olyan, egyfajta ki 
nem mondott tételt sugall, hogy minden vallás egy-

forma, egyenértékű. Igaz, hogy a vallástörténészek szerint is 
vannak fejlett és kevésbé tökéletes vallások, aszerint, hogy az is-
tenség vagy Isten titkát mennyire tudták megfejteni, illetve köze-
lebb hozni az ember világához. A világ nagy vallásai közül főleg 
a monoteista, azaz egyistenhívő vallások jöhetnek számításba, 
ahol már a teremtő Isten egyedül van, nincs vetélytársa, ráadá-
sul személyes szellem, a Lét forrása. Itt már szűkül a kör, és csak 
a zsidó, a muzulmán és a keresztény vallás marad a ringben. De 
ha még feszítjük a húrt, és tudomásul vesszük a tényeket, rájöhe-
tünk, hogy a zsidó vallás megállt egy adott szinten, a muzulmá-
nok meg már a zsidó és keresztény tanításokat keverték össze, 
akkor a kereszténység marad mint az egyedüli kinyilatkoztatott 
vallás, amely Isten belső titkába is belátást enged.

A kereszténység egyenesen azt mondja, hogy Isten szenthá-
romság. S ezt nem magától állítja, hanem tapasztalatból, vagy-
is abból, hogy a teremtő, mindenható Isten időben és térben is 
kinyilatkoztatta belső titkát, feltárta az ember előtt azt, ami-
ről igazából egy vallás sem beszél. Még akkor is igaz ez, ha a 
szimbólumok nyelvén már rég azt tapasztalja az ember, hogy 
a hármasság, a hármas szakrális szám, a tökéletességet jelöli. 

11 Búcsú Szentháromságon, 2003. június 15-én.
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A természetben, a világmindenség folyamataiban és jelenségei-
ben is megdöbbentő dolgokkal találkozunk, olyanokkal, ame-
lyek a hármassággal kapcsolatosak. Csak néhányat említenék: 
a három napszak: reggel, dél, este; a három holdfázis: újhold–
félhold–telihold; a családtagok hármassága apa–anya–gyermek; 
az emberi lét fordulópontjai: születés–házasság–halál; az idő 
hármassága: múlt–jelen–jövő. A számok szimbolikájából már a 
régi csillagászok is azt olvasták ki, hogy az ég és a föld egyesü-
léséből született az ember.

De a kereszténység olyasmit állít, amit nem magától talált 
ki, nem a számokkal akar zsonglőrködni, nem számtani felad-
ványt akar megoldani, hanem ma, Szentháromság ünnepén, 
mintegy előveszi a személyazonosságiját, és felmutatja a világ-
nak: igenis a mi Istenünk Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek. 
Nem három Isten, nem három részből álló egy Isten, hanem 
Egy Isten Három Személyben, ahol az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek egylényegű.

Értelemmel ezt nem tudjuk felfogni, pláne megérteni, de az 
üdvösségtörténetből, a jézusi kinyilatkoztatásból így ismertük 
meg Istent: Atyaként, Fiúként és Szentlélekként.

És bár egy Isten Három Személyben, mégsem keverhet-
jük össze a személyeket, mert más-más oldalát világítják meg 
Isten titokzatos belső életének. Ahogy a jég, a folyóvíz vagy 
a pára a víznek más-más halmazállapota, de ugyanarról a víz-
ről beszélünk, ugyanúgy nem mondható, hogy az Atyát feszí-
tették keresztre, vagy a Szentlélek teremtette a világot, de azt 
sem, hogy Jézus elküldte az Atyát.

De azt igenis hisszük és valljuk, hirdetjük, és bátran tanú-
ságot teszünk róla, hogy az ószövetségi szigorú, büntető Is-
ten Jézusban annyira közel engedett magához, hogy kiderült, 
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ő az Atya, Ő hívott meg minket az ő szeretetközösségébe. 
Jézusban mint Fiúban megmutatta az utat, és lehetővé tette, 
hogy eljussunk hozzá. A Lélek pedig megvilágítja ezt az utat, 
ő adja a lendületet, az erőt. Az ő sodró ereje nélkül nem kerül-
hetnénk bele Istennek ebbe a szeretetáramkörébe. Ő a kulcs, aki 
megnyitja az Atya titkát, de a Fiú által, mert a Fiúban lettünk az 
Atya képmásai. Emberalakban csak a Fiút láttuk, de nekünk ez 
is elég ahhoz, hogy beavatást nyerjünk Isten titkába, aki szent-
háromságos szeretetközösségébe akar részeltetni minket.

A Szentháromság tehát a kinyilatkoztatás teljessége. Az ős-
keresztények ezért vigyáztak a pontos megfogalmazásra, ezért 
szögezték le szabatos, filozófiai kifejezésekkel a 325-ös niceai 
zsinaton, ezért keresték és találták meg szimbolikáját a terem-
tett világban: a hármas levelű madársóskában, a lóherében, a 
szamócában, vagy a háromszínű árvácskában. Ezért szenteltek 
templomokat és ajánlottak egyházközségeket Erdélyben is a 
Szentháromság egy Isten oltalmába, mert Szentháromság nél-
kül senki sem mondhatja magáról, hogy keresztény.

Aki nem vallja az Atya, a Fiú és a Szentlélek istenségét, aki 
le akarja egyszerűsíteni a kereszténységet holmi jámbor jézusi 
tanításra, az meghamisítja az evangéliumot, az magával a ki-
nyilatkoztatással száll szembe és pusztán az ő szubjektív okos-
kodására figyel. Aki lekopasztja a hitet, mert az neki úgymond 
túl magas, az nem számít már kereszténynek. Jóllehet csak 
dadogni tudunk a Szentháromság hittitka előtt. És mint Szent 
Ágoston, töprenghetünk, de végül csak az imádás és a hódolat 
marad, mégis ez a hódolat tesz bennünket alázatossá, és adja 
meg emberi-teremtményi méltóságunkat.

Az egyház mint jó pedagógus, mintegy összefoglalva a hit-
tanóra végét Urunk nagy ünnepei után letisztázza a keresztény 
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istenképet, és felvillantja előttünk ezt a csodálatos hittitkot, 
amelytől nem elszédülnünk kell, hanem fontolóra vennünk, 
hogy Isten mennyire szeret minket. Családtagjaiként beavat 
az ő legszemélyesebb életébe, „magánügyeibe”, felnyitja „fekete-
dobozát”, és végtelenné akarja feszíteni a mi életünket. Mintegy 
emlékeztetve arra, hogy mire vagyunk hivatottak, hogy mit 
keresünk ebben a világban, és mi az életünk célja. Nem más, 
mint hogy itt, a földön az egymás iránti szeretetben, az állandó, 
kölcsönös odaadásban, az áldozatban és a párbeszédben vala-
miképpen felvillantsunk egy-egy jelzést Isten szentháromságos 
szeretetközösségének visszfényéből, amikor a mi szeretetünk is 
beszédessé válik, akárcsak az övé.

Rá kell szolgálnunk erre a bizalomra, erre a közvetlenségre, 
amely mostantól kötelez. Nem élhetünk úgy, mintha nem len-
nénk beavatottak, hanem sokkal inkább az ő szentháromságos 
jelenlétét kell sugároznunk, ott, ahová az életben állított.

Ámen.
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11. akiT a moldva folyóba dobTak12

Szeretett jó ünneplő testvérek!

Ma kereken 610 esztendeje, hogy Prága védőszentje, 
IV. Vencel cseh király feleségének gyóntatója, egy-
házközségetek égi patrónusa, 1393. május 16-án 

vértanúságot szenvedett. Életéről biztos már szinte mindent 
tudtok, ezért most csak annyit emlékezetfrissítőül, hogy Vencel 
király udvari papjaként sokszor keményen szóvá tette a királyi 
udvar politikai és egyéb természetű visszásságait, nem engedett 
az uralkodó zsarolásának, amikor az egyház érdekeiről volt szó, 
sőt az uralkodó haragját is kivívta azzal, hogy nem volt hajlan-
dó semmiképpen megsérteni a gyónási titkot. Ezért a király a 
prágai Károly-hídról a Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 
évvel, a szentté avatási vizsgálatok során nyelvét épen találták. 
Európa-szerte népszerű szent, szobrai főleg hidaknál láthatók, 
amint szájára tett ujjával figyelmezteti az arra járót, hogy a titkot 
nem szabad kimondani, őrizni kell.

Testvéreim, a mai ünnepen éppen ennek a szájra tett mu-
tatóujjnak a jelképéből kiindulva először arról elmélkedjünk, 
hogy:

A titkot őrizni kell. Nepomuki Szent János tudott titkot 
tartani
Mindannyiunknak vannak titkai: személyes vagy családi titkai, 
érzései, belső dolgai, amelyek csak ránk és Istenre tartoznak. 

12  Búcsús beszéd, Farkaslaka, 2003. május 16.
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(Akárcsak a repülőgépek feketedobozai, amelyek tartalmát csak 
különleges körülmények között lehet kinyitni, és tartalmukat 
feltárni.) Ezeket a titkokat nem vagyunk kötelesek másokkal 
megosztani, ezeket nem visszük a nyilvánosság elé. A média, 
az írott és elektronikus sajtó csak azért érdeklődik az emberek, 
főleg a nagy sztárok, politikusok magánélete felől, hogy ab-
ból szenzációt csináljon, beleturkál az emberek lelkivilágába, 
csámcsog rajta, és aztán eldobja mint lerágott csontot, közben 
felbolygatva a közvélemény állóvizeit, és sebeket ejt sok ember 
tisztességén és emberi méltóságán. Nepomuki Szent János pél-
dája abban erősít meg minket, hogy ne adjuk ki magunkat sem 
pénzért, sem a csiklandozó, olcsó népszerűségért, mert vannak 
életünknek szent és sérthetetlen területei, titkai, amelyek nem 
eladók, nem kiadók, nem vihetjük a piacra. Ezeket a titkokat 
nem vagyunk kötelesek mások orrára kötni, ezek a titkok csak 
ránk és Istenre tartoznak.

Sajnos manapság már vannak olyanok is, akik könnyen el-
árulják titkaikat, mert élvezik, hogy a világ róluk beszél, erős 
bennük a hiúság, a magamutogatás vágya, és kifecsegnek 
olyan dolgokat, amelyekhez másoknak semmi közük, vagy 
amit egyenesen szégyellniük kellene. Ha nem állunk ellen már 
az elején a hiúság kísértésének, ez a bűn lassan egyéb, súlyo-
sabb bűnök melegágya is lehet. Nepomuki Szent János példája 
arra is figyelmeztet, hogy életünkben, lelkünkben is kell, hogy 
legyen egy olyan belső, tiszta szoba, ahová nem engedhetünk 
be akárkit. És akit beengedünk, attól is diszkréciót, intimitást, 
tiszteletet várunk el. Hogy mintegy képletesen is húzza le a 
cipőjét, és alázattal közelítsen hozzánk. Ez fordítva is érvényes, 
tehát nekünk is így kell viszonyulnunk mások titkaihoz. Külön-
ben is minden ember egy sajátos titok. Nagyon sok tapintatra, 
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óvatosságra, szeretetre, bizalomra van szükség, hogy a másik 
ember lelkének dióhéját feltörhessük.

Tulajdonképpen a gyónásban is ez történik, ahol magával Is-
tennel osztjuk meg lelkünk titkait.

Nepomuki Szent János élete árán is védelmezte a titkot. Ő a 
gyónási titok egyik nagy szentje. De arra is érdemes figyelni, 
hogy amikor valaki azzal a mondvacsinált ürüggyel nem megy 
gyónni, hogy a pap kibeszéli az ő titkát, elfelejti, hogy a gyónási 
titok megtartásáért immár kétezer éve inkább meghaltak a pa-
pok, semhogy „kitudódjék”. A katonai, orvosi vagy államtitkokat 
hányszor megsértették, kiadták jó pénzért, magasabb pozícióért, 
hány kémtörténetet, kettős ügynökről szóló híradást ismerünk 
egészen a mai napig, de a gyónási titok felfedésére nem volt még 
példa. Ennyit jelent, amikor valaki Isten titkait őrzi. Jézus azt 
mondja egy helyen, hogy „ne dobjátok kincseiteket a disznók elé!” 
Vagyis vigyázzunk titkainkra! A magunkéra is, de azokra is, 
amelyeket ránk bíztak barátaink, szeretteink. Hány barátság, 
szerelem, házastársi, szomszédi kapcsolat megy tönkre azért, 
mert a felek bizalmatlanná váltak, mert a titkot valaki kifecseg-
te, mert félünk megosztani életünket a másikkal, mert azt hisz-
szük, hogy kibeszélik, elpletykálják vagy gúny tárgyává teszik 
féltve őrzött érzéseinket. Nepomuki Szent János a szájára tett 
mutatóujjával ma is figyelmeztet, hogy az élet szent értékei nem 
kiadók, lelkünk elefántcsonttornyába ne engedjünk be akárkit.

2. A mai ünnep másik gondolata az legyen, hogy gondoljuk 
meg, mit és hogyan beszélünk.
Nepomuki Szent János nemcsak hallgatni tudott, de alka-
lomadtán megmondta az igazságot is, ha úgy látta jónak. 
Beszédünk elárul minket. Kinek mi a szívén, az a száján. 
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Jézus szerint nem az a rossz, ami bemegy az ember száján, 
hanem sokkal inkább az, ami kijön. Mennyi kellemetlenség, 
botrány, széthúzás megelőzhető lenne, ha tudnánk parancsol-
ni szájunknak, ha csak akkor szólalnánk meg, ha arra tény-
leg szükség van, és azzal a jó ügyet, Isten akaratát szolgáljuk. 
Hányszor elszóljuk magunkat fölöslegesen, mennyi vihart, lelki 
keserűséget, elmérgesedő viszályt okozunk káromkodásaink-
kal, trágár és ocsmány szavainkkal, rágalmainkkal, ellenőrizet-
len hírek továbbadásával, azzal, hogy nem tudjuk féken tartani 
indulatainkat, hanem inkább másokat bántunk meg, és „név-
sorolvasást tartunk a szentek között”. Pedig egy kis önneveléssel,  
egy kis odafigyeléssel, tudatossággal megváltoztatnánk a vilá-
got – elsősorban magunk körül. Sirák fiának könyvében, az 5. 
fejezet 12. versében egy kemény figyelmeztetést is olvashatunk 
a Bibliában: „Ha tudsz valamit, adj választ társadnak, ha nem tudsz 
valamit, fogd be a szádat!…”

Anthony de Mello jezsuita atya ír egy olyan kolostorról, ahol 
nem az volt a szabály, hogy ne beszélj, hanem hogy „csak akkor 
beszélj, ha tökéletesíteni tudsz a csenden!” Vagyis, amit mondani 
akarsz, az értékesebb, mint a csend. Nepomuki Szent János el-
sajátította a beszéd és a csendben maradás művészetét. Milyen 
jó lenne, ha lassan megtanulnánk, mikor kell beszélni és mikor 
hallgatni, mikor kell szóvá tenni az igazságtalanságot és mikor 
bölcsebb elviselni, mikor beszédesebb a hallgatásunk, mikor 
és főleg hogyan érdemes kimondani az igazságot. Sok beszéd 
szegénység – tartja a népi bölcsesség, és ez arra figyelmeztet, 
hogy alkalomadtán tudjunk elcsendesedni, szakítsunk több 
időt az elmélyülésre, a csendes meditációra, tudjunk elnémul-
ni Isten titkai előtt, hallgassunk bele az Ő szent csendjébe az 
imádságban, mert lehet, hogy épp az enyhe szellő susogásában, 



a csendben érleli meg bennünk a Szentlélek az értékes gondo-
latokat. Ő hozza ki belőlünk az igazi bölcsességet, hogy amikor 
megszólaltunk, annak súlya legyen, értelme legyen, és eljusson 
a másik ember szívéig. És kérjük ehhez Nepomuki Szent János 
mennyei támogatását. 

Ámen. 
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12. fáklya a dzsungelben13 

Tudom, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában, 
de azért Isten üzenetét hoztam haza, és ezért fogadjátok 
nyitott szívvel. Azt nézzétek, hogy mit mond, ne tekint-

setek arra, hogy ki mondja. Hiszem, hogy Isten az idei búcsú 
alkalmával általam is üzen nektek, nekünk.

Szent László királyról már sok mindent tudunk. Az a fajta 
karizmatikus államfő, aki nemcsak daliás termetével, halált 
megvető bátorságával emelkedett ki kortársai közül, hanem 
nemes szívével, lovagi erényeivel, őszinte és hitvalló vallásossá-
gával is. Alakját legendák övezik, amelyekről környékünk és az 
egész Kárpát-medence templomai tanúskodnak: vizet fakasz-
tott a sziklából, lova patkójával kettévágta a hegyeket, kővé vál-
toztatta a pénzt, szavára megszűnt a pestis, a semmiből ételt és 
italt teremtett katonáinak.

Szent László király az, aki élete kockáztatásával megmentett 
egy magyar lányt, akit egy kun lovas el akart hurcolni, ő volt 
az, aki a magyar nemzet számára a Szent István halála utáni 
viharos évtizedeket követően visszaállította a békét és a jogren-
det. Ő volt az, aki törvényeivel rendet teremtett az országban, ő 
szilárdította meg a magántulajdont és az egyházat, templomo-
kat építtetett és megszervezte az erdélyi püspökséget. Már 1450 
körül így ír róla egy ismeretlen költő:

„Idvezlégy kegyelmes Szent László Király!
  Magyarország édes oltalma.

13 Búcsús beszéd, Szépvíz, 2004. június 27.
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  Szent kerályok közt drágalátos gyöngy,
  Csillagok között fényességes csillag.

  Tagodban ékes, termetedben díszes,
  Válladtul fogva mendeneknél magasb,
  Csak szépséged császárságra méltó
  Hogy szent korona téged méltán illet.”

Szent László szerette a székelyeket
Nem véletlen, hogy vitézségét, győzelmeit, csodáit a templomi 
festmények is megörökítették. Nem véletlen, hogy székelyek 
szerették őt, és nemzedékről nemzedékre ápolták emlékét. 
Mert ő tette ősfoglalóvá, bízta meg őket a határ védelmével itt a 
Kárpátok keleti karéjánál.

Emberi védőövet állíttatott belőlük a végeken, a gyepűkön 
megismétlődő kun- és besenyő-betörések ellen. Azt is mond-
hatnók, hogy Erdély védői a székelyek voltak.

Testvéreim, mitől székely a székely? Mi teszi a székelyt szé-
kellyé? A virtus? Hiszen az erényességet jelent. Nem duhaj-
kodást, nem bicskázást, hanem erényességet. Én azt hiszem, 
a székely nemcsak a származás miatt székely, hanem az ősei 
tapasztalatából felhalmozódott lelki és erkölcsi gazdagság mi-
att is. De ma Szent László ránk bízná-e Erdély védelmét? Meg 
van-e bennünk mindaz, amit Szent László is szeretett az egy-
kori székelyekben? Ami egy székelyt kellene, hogy jellemezzen: 
gerincesség, szavahihetőség, megbízhatóság, nyíltszívűség, el-
szántság, bátorság? Igaz, hogy most nem kell csatába mennünk, 
de a mindennapi élet küzdelmeit meg kell vívnunk önmagunk-
kal, a bennünk és körülöttünk kísértő rosszal szemben. Hi-
szen ma már minket is szellemi össztűz alá vet a modern világ. 
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Most nem támad a török, de a médián – a tévén, az interneten, 
az újságokon – keresztül megvesztegetik, megrontják lelkünket, 
megfertőzik gondolatainkat, fantáziánkat, kikezdik lelkünk ár-
tatlanságát, hitünk tisztaságát, mérgezik belső világunkat. Le 
akarnak zülleszteni az anyagiasság, a test szintjére. Hogyan 
lehet ez ellen védekezni? Úgy, hogy belekapaszkodunk hitünk-
nek, népünk évezredes kultúrájának tiszta forrásába. Ha nem 
egyezkedünk a Kísértővel, ha megválogatjuk olvasmányainkat, 
ha visszafogjuk mohóságunkat és kíváncsiságunkat.

Mire neveljük gyermekeinket? Ápoljuk-e kultúránkat, anya-
nyelvünket? Oda jutottunk, hogy egy első-másodikos gyermek 
jobban ismeri az angol nyelvet és a számítógépes játékokat, mint 
a magyar nyelvet. Nem érti a népmeséket, nem olvas verseket, 
mert szülei – kényelemszeretetből, vagy hogy haladjon a korral 
– nem ülnek le melléje esténként mesét mondani, nem dúdol-
gatnak népdalokat a fülébe napközben vagy elalváskor. Ha nem 
vigyázunk, felnő egy nemzedék erkölcs és példaképek nélkül, 
gyökértelenül. Az ilyen gyermek majd felnőttként miként azo-
nosítja be magát: ki ő, mitől lesz magyar és székely?

 Szent-e számunkra a tulajdon? Vigyázunk-e a miénkre, be-
csüljük-e, tiszteljük-e a másét?… Szent László a szabolcsi zsina-
ton, 1092-ben nagyon szigorú törvényeket hozott. Főleg, ami a 
tulajdont illeti. Aki egy tyúknál nagyobb értéket lopott, azt fel-
akasztották. Akár szegény volt, akár gazdag ember volt a tettes, 
a tolvaj családját is időleges vagy örökös rabságra lehetett vet-
ni. Még az emberölést sem ítélték el ilyen szigorúan. Mi pedig: 
lopjuk egymás erdejét, becsapjuk az államot, átverjük jóhiszemű 
és gyanútlan felebarátunkat, uzsorakamatot szedünk, ha valaki 
kölcsönkér, nem akarunk parancsolni kapzsiságunknak, hisz a 
szomszéd almája édesebb, az ő háza nagyobb, az ő luxuskocsija 
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újabb, az ő ruhája divatosabb. Eladjuk lábunk, házunk alól a föl-
det, bárki vegye is meg, csak fizessen. A hirtelen meggazdago-
dás reményében lassan eladjuk a hazát, és unokáink földönfutók 
lesznek… A jogainkat ugyan hangoztatjuk, de nem végezzük el 
becsületesen kötelességünket. Könnyen levesznek lábunkról a 
reklámok és a tévé, amelyek fölösleges vágyakat és igényeket 
ébresztenek bennünk, és miközben kényelmünk növekszik, el-
felejtjük megadni tartozásunkat, letagadjuk állításunkat, nem 
érjük be azzal, amink van, és lassan erkölcstelenekké válunk. 

Szent László büszke lenne a mai székelyekre? Ránk bízná 
Erdély védelmét?
Maholnap erről lesz szó. Zsugorodik az erdélyi magyarság, las-
san már csak a Székelyföldön lehet magyar szót hallani, de va-
jon meddig? Szent László a székelyekre bízta Erdély védelmét, 
de ha itt is divatba jönnek az egykék, ha vészesen nő az aggle-
gények száma, ha mind elmegyünk – akár pénzt keresni, akár 
szerencsét próbálni, akár a nyugatot majmolni –, és nem térünk 
haza gazdag tarisznyával, mint a mesebeli szegény ember leg-
kisebb fia, akkor kié lesz az örökség, a fele királyság és a király-
lány keze?… Mire hazajövünk, más lesz a ház, a telek, az erdő 
tulajdonosa. Egyáltalán lesz-e hová hazajönni az elvándoroltak-
nak? Mert Erdélyt csak a hívő, gyermeket vállaló és becsületre 
nevelő, hazájukhoz ragaszkodó székelyek menthetik meg!

Szent László szerette Istent és egyházát
Isten a szíve mélyét érintette meg. Szenvedélyes vallásosság-
gal mutatta ki alattvalói előtt is meggyőződését. Számára nem 
magánügy volt a vallásosság, hanem közügy. S nem privát 
módon – még akkor is, ha néha a pápákkal is szembefeszült 
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népe igazáért –, hanem az egyházon belül. A kereszténység 
nemzeti értékké vált, és mint keresztény király lett ő nemzeti 
hős – mondja róla Prohászka Ottokár püspök. És itt nemcsak 
arról van szó, hogy templomokat építtetett, gyarapította az 
egyház vagyonát, püspökségeket szervezett és megújította a 
valláserkölcsi életet, hanem arról, hogy az egyházban látta az 
egyetlen, nemzetet összetartó földi szervezetet és közösséget. 
Abban az egyházban, melyben maga Jézus van jelen. Mert meg-
tapasztalta az egyház titkát.

 Szent László nem külön utakat választott, nem a saját feje 
szerint akarta megváltoztatni, megújítani az egyházat, hanem 
a pápával és püspökökkel egységben. Tudta, hogy az egyház 
az üdvösség eszköze és letéteményese, ahol nem a saját szakál-
lunkra kell dolgoznunk, hanem együtt, egy közösség tagjaként. 
Személyes példájával járt elöl az imádságban, a szeretet hőstet-
teiben és az irgalmasságban egyaránt.

Ez az életszentség útja számunkra is! Az egyházat nem kri-
tizálni kell, és kívülállóként bírálni, mert attól nem lesz jobb. 
Olyan ez, mintha a kutya a saját vackát megugatná… Tenni 
kell azért, hogy a szeretet növekedjék az egyházban, az egy-
házközségben. Mindenkinek magán kell elkezdenie az egy-
ház megreformálását! Milyen jó lenne, ha megválasztott ve-
zetőink, közösségeink elöljárói hitben és erkölcsben egyaránt 
feddhetetlenek lennének, és mindent megtennének a közösség 
felvirágzásáért. Ha hiteles példaképek lennének úgyis, mint 
keresztény családapák és családanyák, akik nem versenyeznek 
a telhetetlen kapzsiságban, akik fel merik emelni szavukat kö-
zösségük jogáért, akkor szavuknak súlya lenne, mert életük ta-
núskodna arról, hogy Isten oldalán állnak. Az ilyen vezetőnek 
nem kell lobbiznia, kampányolni egy-két szavazat miatt 
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a választók kegyeiért, mert sugárzik róla a tiszta szándék és az 
elkötelezettség, és tettei beszélnek helyette. Divat lett a sokféle 
keleti meg nyugati valláspótlék, spirituális limonádé, akárcsak 
a piacon, eladó és megvehető minden, lehet válogatni belőle, 
sőt a kereszténységen belül is annyi könnyű, egyszerű kisegy-
ház születik, minek kell akkor nekem katolikusnak maradnom, 
minek kell akkor én a mennyországba a főkapun menjek be, 
amikor annyi hátsó vagy oldalsó bejárat és kiskapu is létezik? 
Megspórolhatok egy csomó időt, nem kell annyit imádkozni, 
templomba járni, választok magamnak olyan egyházat, ami az 
én szájízem szerint van. Mint ahogy választhatok a bevásárló-
központokban húszféle mosópor, sör vagy macskaeledel közül. 
Ma, amikor pénzzel már gyermeket, feleséget vagy vallást is 
vehetek magamnak. Testvéreim, ez a megoldás?

Szent László komolyan vette a küzdelmet a pogány szokások-
kal, mert látta, hogy az ember mennyire hajlamos a rosszra. A 
Szent István-i kereszténység még nem térítette meg egészen a 
népet. A magyarok egy része titokban továbbra is áldozatokat 
mutatott be az ősmagyar isteneknek, a táltosok és a mágikus 
szertartások vonzóbbak voltak Jézus Krisztusnál, a világ meg-
váltójánál. Úgy tűnik, mintha ma sem lenne ez másképp. So-
kan ma is „ősmagyarkodnak”, ahelyett, hogy megtérnének, hogy 
komolyan vennék Isten és az egyház törvényeit, a szeretet pa-
rancsát. Pedig ezzel kellene kezdeni. Szorosabbra venni az Is-
tennel való kapcsolatunkat. Másképp nem tudunk ellenállni a 
fogyasztói őrületnek. 

Tanuljunk szent Lászlótól férfias lovagiasságot, férfias bá-
torságot, és miért ne – férfias vallásosságot. Mert a vallásosság 
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nem csak nőknek való, nőkhöz közelebb álló, nőkhöz jobban 
illő foglalatosság. Mi férfiak azt hisszük, hogy a vallásosság 
nem férfias erény: szeretünk erősnek látszani, nem akarunk 
rászorulni senkire, túl magabiztosak vagyunk ahhoz, hogy Is-
ten beleszólhasson életünkbe. Vetélytársat látunk benne, nem 
hagyjuk, hogy megsebezzen, ezért aztán kemények vagyunk, 
letagadjuk, elfojtjuk gyengeségeinket, mindent racionálisan 
megmagyarázunk. Durvább a lelkünk, hamarabb megkemé-
nyedünk, sokkal többet káromkodunk, mint a nők, nem járunk 
annyit a templomba, kevesebbet imádkozunk, „nekünk az Isten 
ne parancsoljon!” Szent Lászlóban volt elég alázat, hogy megadja 
életében Istennek az őt megillető helyet. Elismerte Isten illeté-
kességét, és egyfajta lelki finomságot is kifejlesztett magában, 
amellyel mindig ráérzett Isten akaratára. Nemcsak a nőkkel, 
udvartartásával volt a szó legnemesebb értelmében lovagias, 
hanem Istennel szemben is… 

Szent László példája, tekintélye és hiteles személyisége legyen 
mindannyiunk számára eligazító fáklya a mai élet sötét dzsun-
gelében, legyen iránytűnk az élet tengerén, amelynek hajóját 
a divatok és az eszmék egyre hevesebben hánytorgatják. Élet-
szentsége legyen garanciája a mi Krisztus-követésünknek, mert 
rá ma is felnézhetünk.

Az ő lelkesedését és bátorságát szemlélve megszégyellhetjük magun-
kat, és újra odafordulhatunk Istenhez, aki szeret bennünket, és életében 
akar részesíteni mindnyájunkat.
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13. karácsony miszTériuma 
magyar népénekeink Tükrében14

Teológia és néplélek

Talán fel sem figyeltünk rá, de legtöbb régi magyar egyházi 
népénekünk karácsonyról szól. A játékos pásztorénekek-
től egészen a Szűz Mária anyaságát dicsérő énekekig, a 

földre szállt Istenfiát köszöntő, népdalos ihletésű énekeinktől el a 
kántálós-betlehemes rigmusokig, mindegyikben megcsillan va-
lami az ünnep derűjéből, az ember Istenhez tartozását és Krisztus 
isteni és emberi természetének egységét villantva fel. Bizonyára 
ebben szerepet játszik őseink életmódja is, amikor a hosszú téli 
esték sötétjébe Urunkat, a Betlehemi Gyermeket köszöntő szo-
kásaik, hagyományaik felmelengették a családok szívét. Együtt 
lehettek gyermekek és szülők, a kisebb-nagyobb közösségek 
a templomon kívül is, vallási ünnepeikkel szentelve meg, így 
szakralizálva a téli napfordulót, az újesztendő beköszöntét.

Olyan kár, hogy a városias életmód lassan felfalni látszik ka-
rácsonyi hagyományainkat, nem ismerjük énekeinket, szoká-
sainkat, és főleg ezek hitet hordozó tanítását. Ha azonban egy 
kicsit belemélyedünk a nép ajkán szentté csiszolt szövegek lo-
gikájába és tartalmába, feldereng az ünnep legmélyebb rétegé-
nek tiszta ragyogása. Bevallom, bennem is, a magától értetődő 
gyermekkori átélés után, mostanra, életem derekára tudatosul, 
– nem kis teológiai kutatás nyomán –, hogy karácsonyi éneke-
ink micsoda kincseket rejtegetnek.

14 Antal Imre és Ágnes Istengyermek című, karácsonyi énekeket tartalmazó CD-bemu-
tatója nyomán született írás, 2003.
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Több száz éves karácsonyi énekeink a jelenbe varázsolják a 
magyar nép érett hitét tanúsító, teológiai mélységű imaszöve-
geit és az ezeket körülölelő ősi magyar dallamok hangulatát. Az 
énekeket és az imádságokat hallgatva megdöbbentő felfedezé-
sekre tehetünk szert. Többek között arra, hogy magyar népünk 
messze megelőzte korát a spontán teológiai jártasságban és tu-
dásban. Rácsodálkozunk arra a nyelvi leleményességre, amely-
lyel őseink a vallásos igazságokat megfogalmazták, amellyel 
ráeszméltek a megváltás titkára, Jézus istenségére, Mária anyai 
és szűzi kiváltságára.

Leszállt az ég dicső királya
Hozzánk az üdvnek hajnalán.
Jászolban fekszik rongy ruhában,
Ki mennyet s földet alkotá.
Légy üdvözölve szent karácsony,
Mely földre hoztad az eget.
Ím elmúlik a bűnnek éje, mert te az üdvöt hirdeted.

A bibliai kinyilatkoztatás és az egyházi igehirdetés hatására 
az egyszerű nép lelkéből törnek fel ezek az énekek és imádsá-
gok, ezek a nyelvi lelemények és finomságok, amelyeket az imá-
dás és a szent iránti csodálat szolgálatába állítottak.

A kereszténység a megtestesülés vallása. Énekeink ezerféle-
képpen közelítik meg a karácsonyi misztériumot: Isten ember-
ré lett, hogy az ember istenivé lehessen. Áttörte a halandóság 
falát, bizalmat szavazott az embernek, és megmutatta, milyen 
nagyra értékeli az embert. Gyermekévé fogadja, és örök üdvös-
ségre hívja, mert feltétel nélkül szereti. És a teremtett világban 
egyedül az ember képes leginkább visszatükrözni ezt az isteni 
szeretetet.
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Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott.
Angyaloknak énekével néked áldozok.
Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait.
Hiszem mégis rendületlen, hogy már Te vagy itt.
És mosolygón fölfogod, könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.

Az ősi népdalimádságok remekbe szabott költői képei, az 
énekek fennkölt hangulata, ez a magasztos, áhítattal telített 
légkör már önmagában is magával ragad. A fülbemászó pen-
tatóniának, és az igényesen megmunkált archaikus szövegek 
harmóniájának hatása alól nehéz kivonni magunkat. Amikor 
énekelni kezdjük, vagy hallgatjuk egy hanghordozón, sodorni 
kezdenek magukkal, belső béke árasztja el még a nem vallásos 
embert is, valami megfoghatatlan isteni miliőbe ringatnak bele. 
Veretes magyar nyelvünk minden szépségét felvonultatják, kö-
szöntve alázattal és méltósággal a Betlehemi Gyermeket. Régi 
korok örömét, önfeledt, tiszta érzületét adják át nekünk. Sokkal 
több van ezekben, mint ami az elcsépelt – és talán a felszínen 
megragadó, ugyan gyönyörű dallamú, de idegenből kölcsön-
zött – „Csendes éj”-ben kétségkívül megérint.

Európai összehasonlításban, éppen nyelvünk gazdagságá-
nak köszönhetően, messze előkelő helyen vagyunk, és erre sem 
ártana büszkének lenni. De nem elég a büszkeség. A karácso-
nyi énekek és a paraliturgia egyéb „kellékei” feladattá is válnak: 
újra és újra rá kell ismernünk Jézusra, a mi Istenünkre ebben a 
Gyermekben. Sőt még tovább is mehetünk: a születés ünnepe 
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a megváltásnak csak a kezdete. A hívő keresztény vallja, hogy 
Jézus Krisztus Isten fia, aki értünk, a mi üdvösségünkért „szü-
letett szűz Máriától”, kínhalált szenvedett, feltámadt és elküldte a 
Szentlelket, és átalakítja a világot, eljőve „ítélni élőket és holtakat”. 
Ha tehát valljuk a betlehemi születést, várnunk kell a holtak fel-
támadását és az örök életet is.

A karácsony nem beteljesülés, csak kezdet. Az énekek is 
ezen hittartalmak mélységére világítanak rá. Isten beletestesült 
az anyagba, felvette emberi természetünket testestől-lelkestől, 
hogy szerethető legyen, s hogy az ember felértékelje saját életét. 
Karácsony óta tudjuk, istengyermeki minőségben kell élnünk, 
hiszen örök életre vagyunk teremtve. Fel kellene ismernünk 
legalább ilyenkor a másikban az istengyermeki méltóságot, 
le kellene mondani rossz szokásainkról, bűnös játszmáinkról, 
mert Isten minőségében akarja újjáteremteni az embert. Ezért 
lett emberré. Karácsony attól a szeretet ünnepe, hogy ebből a 
kifogyhatatlan isteni szeretetből merít erőt. Nem „csak úgy” 
általában a szereteté, hanem Isten szeretetének ünnepe, amit 
karácsonykor a maga konkrétságában, édességében, gyengéd-
ségében és szegénységében megtapasztalunk.

Ahogy Szent Pál fogalmaz, „Ő a láthatatlan Isten képmása” 
(Kol 1,15). Az Atya egyszülött Fia a Szentlélek által. Nem elvont 
fogalmakat vagy egyetemes emberi érzéseket ünneplünk tehát, 
hanem a három személyben megnyilatkozó Istent és műveit 
dicsőítjük karácsonykor is, akit éppen betlehemi „születésén” 
értünk tetten – mondja Barsi Balázs.

A karácsonyi énekeket nem lehetne másképp hallgatni, csak 
elcsendesedve, elfogódva, csodálattal és megrendülve. Ha meg 
énekli, még az egyszerű, tanulatlan, de józanul gondolkodó em-
ber is megsejti bennük azt a fajta természetfölötti „bölcsességet”, 
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amelynek teológiai erőterében őseink megtalálták helyüket az 
életben, akár szántottak, akár gyermeket neveltek, akár az Istent 
imádták. Gondoljunk például arra: micsoda párját ritkító megér-
zés és találékonyság, micsoda összefüggésrendszer, bizalom és 
hit, tisztaság és tisztelet rejlik az olyan szövegekben, ahol az élet-
fának „bimbaja, bimbajának virágja” Szent Annát juttatja eszünkbe, 
aki Máriát, a világ Megváltójának édesanyját szülte nekünk.

Vagy micsoda tömör, tudós embereket megszégyenítő teoló-
giai tudás van abban a csaknem ezeréves Mária-köszöntőben, 
amely arról szól, hogy az egész világmindenség hódol a szüzes-
ségében is anyává lett Máriának, mert igenje által ő lett megvál-
tásunk hajnalhasadása. De azt a karácsonyi titkot összefoglaló 
ősi éneket is érdemes idézni, amelyben a megtestesülés titkát 
hallatlanul mély és frappáns kifejezéssel, minden dogmatikai 
előképzettség nélkül kijelenti: halandó lett a halhatatlan!

Ó véghetetlen kegyelmű
S megmérhetetlen szerelmű,
Gyermek jászolba helyeztetik,
Itt a tűz oszlik, szénában fekszik.
Az Ige hallgat, mostan nem szólhat, 
Ím halandó lett a halhatatlan.
Ó acélszívű emberek,
Érdemletlen, kemény szűvek,
Szűv nélkül élő kegyetlenek.
Ide nézzetek, szelídüljetek,
Nem szégyellitek, hogy üdvösségtek,
Lévén köztetek meg nem üsmertétek.
Szent testednek mélységit,
Irgalmasságod bőségit,
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Nincs teremtmény, ki megfoghatja.
Ennyit érettünk, akik vétettünk.
S téged üldöztünk, szenvedve kérünk,
Megbocsáss nékünk ó egy üdvösségünk.

Ezzel a hittel és alázattal kellene járniuk a betlehemeseknek 
is a családokat. Ebben a meggyőződésben kellene szállást ke-
resnie ma is a „szentcsaládnak”. Mert ezek az énekek arról ta-
núskodnak, hogy őseink a maguk módján igenis átelmélkedték 
hitünk igazságait. És az ünnepek is ebben segítettek: megállni, 
megrendülni, tiszta szívvel örvendezni.

Hálátlan korunkban talán épp ez hiányzik.
 

Mennyből szállott szent gyermek
Leborulunk előtted.
Imádunk és magasztalunk
Édes küsdeg Jézusunk.
Hála néked Égi Szeretet.
Kiért szívünk régen epedett
Hogy szűv nélkül, istállóba jöttél értünk menny ura.
Édes Jézus drága kisdedünk,
Boldogságunk s minden örömünk,
Dicsértessél, és áldassál
Jászolban is Nagy király.

Ezek az énekek nemcsak a magyar zenekultúra gyöngysze-
mei, de a magyar kereszténység hitének énekben elimádkozott 
dokumentumai is. Egy csodálatos időutazás élményével ajándé-
koznak meg: azt az időt jelenítik meg, amikor még imádkozni 
és énekelni egyet jelentett, amikor még a népdalok imádságok 
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voltak, amikor leborulni, elismerni és imádni Isten fenségét, 
egyenlő volt az ember méltóságának kiteljesedésével.

Amikor még az emberek szépen éltek. A Rendben éltek. 
Amikor még tudták és értékelték a természet ritmusát, az év-
szakok, a hétköznapok és az ünnepek váltakozását. Amikor 
még „ismerték” és tisztelték a titkot, a születés és a halál titkát, 
még félték az Istent. 

A betlehemi jelenet „mellékszereplői”, a pásztorok is sok ka-
rácsonyi énekünket megihlették. Ahogyan a nagy zeneszer-
zők – Corelli, Manfredini, Bach, Händel – pasztorál-koncertjei és 
oratóriumai felmagasztalják a betlehemi történet első tudó-
it, ugyanúgy magyar népünk is szívesen látta meg bennük a 
tiszta, nyitott szívű, Isten csodáját befogadni képes embert. A 
pásztorok közelebb állnak a természethez, ismerik a juhokat, 
jól tájékozódnak az éjszakában, egyszerűen élnek, gondját vi-
selik a nyájnak. Nem puhányok, kényelmesek és kényesek, ha-
nem tettre készek. Ha isteni üzenetről van szó, azonnal cselek-
szenek. Ezen a megszentelt éjszakán sem keveslik, amit látnak, 
mert hiszen angyali felszólításra indulnak. Számukra valóban 
jel a jászolban bepólyált Gyermek, és fenntartás nélkül hiszik, 
hogy Ő a Messiás, akire ők maguk is vártak. Őszinte örömüket, 
s ami azt kiváltotta – ezt a nem mindennapi élményt – elhíresz-
telik mindenkinek, akivel csak találkoznak. Vajon mi pászto-
rai tudunk-e lenni családtagjainknak, baráti körünknek: me-
rünk-e beszélni otthon legalább a szenteste, a családi ünneplés 
keretei között a legnagyobb csodáról, arról, ahogyan minket 
megérintett? Szoktunk-e nyíltan vallomást tenni egymás közt 
hitünkről, hogy bensőnkben hogyan éltük meg a Vele való ta-
lálkozást, és hogyan épül bele a karácsonyi üzenet mindennapi 
életünkbe?
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A felnőtt Jézus maga is Jó pásztornak nevezi magát. A ka-
rácsonyi pásztorénekek főszereplői ezek a lelkesedő, őszintén 
csodálkozni és leborulni tudó példaképeink. Az éjszaka köze-
pette képesek virrasztani, figyelni, hallgatni az angyali üzenet-
re: nyitottak az isteni születés titkára. A dunántúli vagy alföldi 
pásztorok ugyanúgy magukra ismertek bennük, mint a szé-
kelyek, akik éppen a közeli román „pakulároktól” lesték el ezt a 
mesterséget, miközben archaikus módon még elmagyarosított 
juhász-beszólásokkal is tarkítják a mind a mai napig közkedvelt 
székely betlehemest. A játékos huncutság jól megfér a komoly 
és tiszteletreméltó magatartással, hiszen a székely pásztorok is 
nagylelkűek, és őszintén kitárják szívüket a betlehemi Gyermek 
előtt, akit térden állva imádnak, mert ő a földre jött Üdvözítő. 
Ugyanígy gyakori szereplői énekeinknek az angyalok is, akik 
nemcsak Máriának, hanem a mit sem sejtő pásztoroknak is 
hírül adják az örömhírt: ma született a Megváltó! A korabeli 
festményeken a betlehemi istálló felett lebegnek, és énekszóval 
köszöntik az Isteni Gyermeket: „Dicsőség a mennyben Istennek, és 
békesség a földön a jóakaratú embereknek!”

Az angyalok Isten udvartatásának főszereplői, szellemi lé-
nyek, a mennyei liturgia szolgálattevői, akik nélkül elképzelhe-
tetlen a béke és szeretet magasztos ünnepe.

Üdvözlégy ó Pásztoroknak Pásztora, Pásztora
Mennynek földnek egy teremtő szent Ura, szent Ura!

Pásztorok, pásztorok, nagy öröm vár rátok
Megszületett a Messiás, akit régen vártok.
Nem messze istálló ragyog égi fényben,
Ott fekszik a kisded Jézus Mária ölében.
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Pásztorok keljünk fel, hamar induljunk el
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk.
Angyalok hirdetik, Messiás születik.
Itt van jele fényének, helye születésének.
Pajtában, pólyában,
Be vagyon ő takarva posztócskába.
Áldott gyermek szenved már kiskorában.

Kifejezetten evangéliumi a Csordapásztorok című énekünk, 
amely sok szakaszával találóan és hűen írja le a betlehemi ese-
ményeket. Karácsonyi énekeinket elmélkedve hallgatva, átélés-
sel énekelve, megérezhetünk valamit abból az isteni csodából, 
amit a megtestesülés jelent. Nemcsak hangulat és elérzékenyü-
lés szintjén, hanem a lelkiséget, a teológiai tartalmat is megra-
gadva. Ha figyelmesen hallgatjuk, átjön rajtuk a múlt üzenete a 
mának. Ma is az első karácsony „hozadékából” élünk: a bennünk 
rejlő jóra alapoz a közénk jött Isten, hogy életünk legyen.

Kelj fel keresztény lélek, 
A nagy Istenre kérlek
Tekints bé a jászolba,
Úr Jézus fekszik abba.
Ó én szerelmes Jézusom.
Ó én szerelmes Jézusom.

Örök Jézus fényesség,
Egy Küsdedben Nagy Felség.
Mondja minden nemzetség,



Néki legyen dicsőség. 
Ó én szerelmes Jézusom
Ó én szerelmes Jézusom.

 
Karácsonyi énekeink nemcsak azt üzenik, hogy poroljuk le 

értékeinket, fedezzük fel újra énekkincstárunk szinte kimerít-
hetetlen gazdagságát, hanem azt is, hogy tanuljuk meg újra, 
énekeljük gyakran hétköznapi elfoglaltságaink közben. Elmél-
kedjünk rajtuk – akár úgy is, hogy egymás után többször meg-
hallgatjuk, eldúdoljuk ugyanazt az éneket –, mert visszahatnak 
ránk. Elmélyítik hitünket, és átalakítják életszemléletünket. 
Krisztusibb emberekké válhatunk általuk.
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14. önbecsülés ajándékba15

A legendás Szent Miklósról csak annyi biztosat tudunk, 
hogy a kis-ázsiai Myra püspökeként vett részt a 325-ös 
niceai zsinaton, és 350 körül halt meg Myrában, ahol 

egy török támadás alkalmával sírját feldúlták. A keresztesek 
pedig, miután felszabadították a várost 1087-ben, megtalálták 
csontjait, és kegyelettel vitték az itáliai Bari városába. A 10. 
századtól nyugaton is elterjedt tisztelete. Oroszországban a 
Szűzanya után őt tisztelik a legjobban. Szent István királyunk is 
látta ereklyéit, Kálmán király pedig álmában kapott intést tőle. 

A 13. században keletkezett Aranylegenda azt is tudni véli, 
hogy a líciai Patara városában született, előkelő keresztény csa-
ládból származott, gondos keresztény nevelést kapott, kereszt-
apja, a myrai püspök szentelte pappá fiatalkorában, s hogy a 
szüleitől kapott gazdag örökségét a szegények javára fordította.

A középkorban Szent Miklós népszerűsége a Szent Anta-
léval vetekedett. A legendák jelképes üzenete folytán ő lett a 
halászok, a gyermekek, a hajósok, a leányok, a foglyok, a pé-
kek, a kereskedők, a gyógyszerészek, a révészek és a molnárok 
égi patrónusa. Még fiatal pap korában végigjárta a Szentföldet, 
majd gondviselésszerűen választották meg a kis-ázsiai Myra 
városának püspökévé.

Most csak egy legenda mentén töprengjünk el alakjának 
időszerűségéről. Élt akkoriban egy elszegényedett nemesem-
ber, aki vagyon nélkül nem tudta kiházasítani három leányát. 

15 Ünnepi gondolatok Mikulásra, Marosvásárhely, Kövesdombi Plébánia, 2006. decem-
ber 6.
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Amikor erről Miklós mint fiatal pap tudomást szerzett, egy-
más utáni éjszakákon egy-egy zacskó aranyat dobott be titok-
ban hozzájuk. Az elsőt az apa még égi ajándéknak képzelte, de 
a harmadiknál megleste az adakozót, lábaihoz borult, és így 
köszönte meg jóságát. Ezzel viszont zavarba hozta Miklóst, aki 
szeretett volna ismeretlen maradni. Így hát a világ tudomást 
szerzett az ő nagylelkűségéről. És azóta is az ő emlékére, ha-
lála napján, december 6-án ajándékozzák meg a szülők gyer-
mekeiket.

1. Induljunk ki abból a tényből, hogy mivé lett a Mikulás ünnepe 
mára. Versengés, üzlet, reklámok, télapó és száncsengő, pom-
ponlányok és piros sapkás öreg bácsi, kinek szánkóját rénszar-
vas húzza. Összevegyült karácsony a Mikulással, mikuláskép-
ző tanfolyamok nyílnak, profanizáltuk és giccsessé tettük az 
egész ünnepet. A gyermek zsarolja a szülőt, a szülők ígérget-
nek fűt-fát, és becsapják, átverik gyermekeiket, vagy tengernyi 
ajándékkal teletömve kiürítik a családi kasszát, hogy pótolják a 
gyermek egész éves szeretethiányát. És az ördög is ott settenke-
dik, akár a krampusz, hiszen a pénz, a haszonlesés, az önzés, 
a kapzsiság már a kisgyermek lelkébe is befészkel. Manapság 
a gyermekek már az óvodában üzletelnek a piros ponttal, hisz 
otthon kétszer annyiért eladják szüleiknek. Igazából meg kelle-
ne szüntetnünk azt a sok nyájas hazugságot, amelyre a vallást is 
használjuk. Ne átverés legyen a Mikulás, hanem alkalom arra, 
hogy gyakoroljuk a tiszta, ajándékozó szeretetet. A gyermek 
felvilágosítása ne azt jelentse, hogy nincs Mikulás, vagy hogy 
ahány gyermek, annyi Mikulás. Igenis van Mikulás: Szent 
Miklós, akinek példájára ezen az estén örömet szerzünk 
gyermekeinknek. Mikulást nem várjuk, hanem őt ünnepeljük. 
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Ne kétértelműen, félreérthetően beszéljünk róla – hogy elége-
detlenség, zavar támadjon gyermeki lelkében –, hanem a vára-
kozás izgalma, az örömszerzés lehetősége nyissa meg szívét a 
másik felé. Amikor Szent Miklósról beszélünk a gyermeknek, 
ne füllentésekkel és mellébeszélésekkel fojtsuk el kíváncsiságu-
kat, hanem emeljük ki, hogy Szent Miklós valóban élt, és most 
is él Jézusnál, a mennyországban. És amikor egy felnőtt beöl-
tözik az ő püspöki palástjába, az ő nevében ajándékoz most is. 
Az ő ajándékozó szeretetét jelenítjük meg, amikor anyagi java-
inkat Isten dicsőségére, örömszerzésre fordítjuk. Felejtsük el a 
Télapós meg télifás meséket. Tanuljunk újra tapintattal, tiszta 
szeretetből örömet szerezni. Erre ösztönöz Szent Miklós példá-
ja. Azt ajándékozni, amire a másiknak tényleg szüksége van. 
Ha ajándékozni akarunk, azt tegyük titokban, reklám, stressz 
és feltételek szabása nélkül. Ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a 
jobb – mondja Jézus. Amikor ajándékot adsz, ne kürtöltess magad 
előtt… – halljuk Tőle. Ha vendégséget akarsz, hívd meg a sántákat, 
bénákat, vakokat… Ezzel mi is elismerjük, hogy megajándékozot-
tak vagyunk. Nem kampányolni kell tehát, nem valami erőlte-
tett, látványos akció keretében kell jót tenni egymással, a rászo-
rulókkal, hajléktalanokkal, koldusainkkal, hanem tapintatosan, 
kíméletes finomsággal, levetkőzve a másokat lesajnáló gőgöt, 
a lekötelező nagyképű szponzoros kivagyiságot. Szeressünk 
okosan. Ne pénzbe mérjük az ajándék értékét, és erre készítsük 
fel gyermekeinket is. Amikor a gyermek azt látja otthon, hogy 
minden a pénz körül forog, hogy neki is minden kijár, ráharap 
a kényelemre, kihasználja a szülő gyenge pontját, saját alapta-
lan „igényeit” felpörgetve állandóan követelőzik, a szülő pedig 
fél visszautasítani, és lassan mindenki csak kapni akar – akkor 
ott elvesz az ajándékozó szeretet varázsa. Lehet-e úgy kapni, 
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hogy ne adj? Lehet-e követelmények nélkül szeretni? Lehet-e 
elvárások nélkül, önzetlenül adni?

2. Szent Miklós egy apát mentett meg szégyenétől, hiszen 
akkor hozomány nélkül nem illett férjhez adni a leányt. Szent 
Miklós úgy segített a szegény családon, hogy visszaadta nekik 
az önbecsülés érzését. Pénzük sem volt, jövőjük is bizonytalan, 
és az apák kötelessége volt az anyagiak előteremtése. Ezen a le-
csúszott családon segített Szent Miklós.

Manapság az egyenjogúság korát éljük. Az édesanyák a 
gyermeknevelés mellett karriert is építenek, dolgoznak, közös 
a költségvetés, megoszlanak a család anyagi terhei. Ahogyan 
könnyű meggazdagodni – egyeseknek –, ugyanúgy hamar 
megtörténhet, hogy leszegényedünk, ha túlzott költekezésbe, 
vásárlásba, hitelbe hajszoljuk bele magunkat, amire egyáltalán 
nem volna szükségünk… Kölcsönből él az ország, hitelből fi-
nanszírozzuk a lagzit, a külföldi utazásainkat vagy méregdrága 
autóinkat, hisz a szintet tartani kell… De a kérdés továbbra is 
marad: kell-e mindenhez pénz? Mire neveljük gyermekeinket? 
Ház, autó, hozomány nélkül nem lehet családot alapítani? Ma-
napság is találunk olyan apákat, akik nem méltók az apai névre, 
akik maguk futtatják leányaikat, különféle gyanús pénzkerese-
ti lehetőségekkel biztatva, akár itthon, akár külföldön. Mert hát 
tömérdek sok pénzről van szó. Milyen apa az ilyen? Fontosabb 
lesz a hozomány, mint az erkölcsi-hitbeli nevelés. Édes- vagy ne-
velőapjukat látva milyen képet alakítanak ki a férfiakról a mai 
leányok, a leendő anyák? Apákká neveljük-e fiainkat? Vagy csak 
a pillanatnyi jólét számít? Tényleg rá vannak szorulva lányaink, 
hogy utcára menjenek pénzt keresni, hogy „kipróbáljanak” min-
den élvezetet ahhoz, hogy önállóak, érettek legyenek?
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Szent Miklós megmentett egy családot, de mindenkit nem 
tud megmenteni. Családjainkért, gyermekeinkért, lelki-szelle-
mi fejlődésükért is legalább annyira felelősek vagyunk, mint 
azért, hogy van-e, amit az asztalra tenni mindennap… Minden 
aranynál fontosabb a családtag, a férj, a feleség, a gyermek, aki-
ket Szent Miklós-napi ajándékként Isten elé viszünk, hogy mi-
közben az Úr érkezését várjuk, az ő testi-lelki bajaikat hordoz-
va, főleg imáinkban Istennek ajánljuk?… Megköszönni, hogy: 
Uram, annyira hálás a szívem, hogy a földön a legszebb aján-
dékot adtad nekem: férjemet, feleségemet, gyermekemet. Az ő 
szemükből a te szereteted sugárzik rám… Milyen szomorú az 
a gyakori szemlélet: ha sok pénzt küld haza az apu külföldről, 
akkor jó, ha itthon dolgozik, és nem kap annyit, az már nem?…
Nem jobb volna egy kicsit szerényebben, visszafogottabban 
élni, de legalább szeretetben együtt legyen a család?

Szent Miklós alakja az ajándékozás művészetét példázza: le-
gyünk ajándék egymás számára.

3. Mikulás nincs Karácsony nélkül. Jó lenne újra megkülönböz-
tetni, szétválasztani a kettőt, és tisztázni az ünnepek rangját. Sőt 
leválasztani a profánt, a giccset, az üzletet a szent tartalomról! 
Anyaszentegyházunk felmutatja Szent Miklós példáját, hogy 
mindenki lássa, ajándékozni nemcsak humánus dolog, hanem 
Miklós püspök is Isten ajándékozó szeretetének példája és jele. 
Mielőtt megünnepelnénk a legszebb ajándékot, a földre szállt 
Istenfiát, a Betlehemi Kisdedet, mintegy főpróbát tartunk, hogy 
ráhangolódjunk az igazán nagy ünnepre, a Karácsonyra. Kará-
csonykor van az igazi ajándék, maga az Istengyermek. És a kis Jé-
zus, vagy az ő angyalkája hozza az ajándékot, nem a Télapó, és nem 
a Mikulás bácsi. A Mikulás nem veheti át a Karácsony szerepét, 
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nem szabad összemosni jellegtelen és felhígított téli ünnepekkel. 
Egyszerűen ne engedjük, hogy profanizálják Isten titkát. Veszít 
az áhítatából, a méltóságából, a mélységéből: egyáltalán értelmé-
ből. Ha Jézus születését kilúgozzuk belőle, mai szóval „okafogyot-
tá” válik minden reklám, marketing, üzlet, de maga az ünnep 
is elveszíti lényegét. Sok gyermekben – mondhatnám sajnos – a 
karácsonynak pontosan ezért nincs már ünnepi légköre, fárasz-
tó, tele van vendégsereggel, rájuk nincs idő. Egyik pedagógusis-
merősöm mesélte, hogy amikor megkérdezte a gyerekeket, mit 
szeretnének kapni a Mikulástól, egyikük azt válaszolta: mindent 
szeretne kapni, csak pénzt ne… Vagyis eltolódtak az arányok. 
Annyira, hogy a karácsonyra már nem marad figyelem, benső-
ségesség. Ahogy Wass Albert visszakérte a hegyeit, nekünk is 
vissza kellene adnunk a Karácsony rangját. Érvényt szerezni az 
ünnep titkának, meghitt békéjének. Isten ajándékozó szeretete 
Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Jézus Krisztusba vetett hite, 
szeretete és nagylelkűsége miatt lett példa Szent Miklós püspök 
is. Ő nem cukrosbácsi, nem rövid szoknyás topmodell vagy rek-
lámcsali a pazarlásra, a sok fölösleges kacat megvásárlására, ha-
nem a titokban, a szeretetet leleményes tapintatával ajándékozó, 
másokra figyelő ember példaképe. Nem olyan rég egyik pap-
testvérem, az intézményes szeretetszolgálat fontosságát akarta 
hangsúlyozni, amikor úgy fogalmazott: „ne mikuláskodjunk”, 
hanem szervezetten, átgondoltan, hatékonyan segítsünk máso-
kon. Én pedig most, Szent Miklós püspöknek, a másokra figye-
lés szentjének ünnepén azt mondom: igenis mikuláskodjunk! 
Legyünk gyerekeink, szeretteink, a szeretet válságában élők ön-
zetlen Mikulásai, akik Isten dicsőségéért, szeretetük túlcsordulá-
sa miatt tesznek jót, szereznek örömet nemcsak ma este, hanem 
életformaszerűen mindig, amikor alkalmunk van rá. 
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15. szereTve vagyunk…16

Amikor a szívről beszélünk,17 elsősorban a biológiai 
szívünkre gondolunk, arra az izomcsomóra a mell-
kasunkban, amely a vérellátást, a szervezet életét és 

működését biztosítja. 
A mai sokféle szívbetegség a szakemberek szerint azért ala-

kulhat ki, mert nem fordítunk elég gondot szívünk védelmére, 
karbantartására. 

Sokféle kedvezőtlen hatásnak tesszük ki, mérgezzük, túlzot-
tan igénybe vesszük, sőt visszaélünk természetes „kapacitásával”.

De nyelvédesanyánk és az emberi tapasztalat arról is árul-
kodik, hogy szívünk egyúttal egyéniségünk belső rugója. Éle-
tünknek az a legbensőbb területe, ahol a szenvedés és a sze-
retet otthonra talál, ahol a béke és az indulatok laknak, ahol a 
döntéseink születnek, ahol feldolgozzuk a meglepetéseket, ahol 
a rokonszenv és a jóindulat, a gonoszság és a gyűlölet meg-
mutatja erejét. Szívünkben éljük át félelmeinket, és éljük meg 
sikereinket, szívünkből erednek könnyeink és magányunk, 
szívünk a boldogság „lakhelye”. Emberi kapcsolatainkban is iga-
zából a szív parancsa uralkodik. Akit szeretünk, azzal szívesen 
vagyunk együtt, szívesen hallgatjuk őt és szólítjuk úgy, hogy: 
szívem. Egy szeretetkapcsolatban feltárjuk szívünket a másik 
előtt, meghasad vagy megszakad a szívünk, ha elhagyott, be-
csapott, átvert, ha csalódtunk benne. 

16 Jézus Szent Szíve ünnep – Pünkösd után a második vasárnapot követő pénteken 
tartja az Egyház. Főünnep. 

17 Búcsús beszéd, Korond, 1999
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Szívbemarkoló lehet egy élmény, keményszívűvé, sőt szívte-
lenné válhatunk az önzéstől és a gonoszságtól, szívtelenek, sőt 
kegyetlenek leszünk, ha csak a rideg ésszel hozzuk meg dönté-
seinket. 

A szív a régieknél, a Biblia emberénél is a személyiség köz-
pontját jelentette. A Szentírás tanúsága szerint Isten törvénye a 
szívünkbe van írva. Ő ismeri szívünk legtitkosabb gondolatait 
is. Az ember is igazából a szívével gondolkodik, mert szíve az a 
lelki érzékszerve, ahonnan minden megismerés kiindul. A szív 
bőségéből beszél a száj, ezért elsősorban a szívünkre kell hall-
gatnunk, mert az nem hazudik. Az emmauszi tanítványoknak 
„ugye lángolt a szívük”, amikor az ismeretlenül hozzuk szegődő 
Feltámadott boncolgatja az írásokat.

Jézusnak sokszor megesik a szíve az embereken. A szeretet 
parancsában Jézus nem a tiszta ész logikáját, hanem a szere-
tő szív logikáját szeretné bennünk is meghonosítani. A hegyi 
beszédben boldogoknak mondja a tisztaszívűeket, mert azok 
meglátják Istent. Szelíd és alázatos szívű Isten ő, aki képes volt 
nagypénteken értünk feláldozni magát – szeretetből. A lán-
dzsával átdöfött, értünk megtört szív Isten szeretetének igazi 
jelképe és örökös bizonyítéka.

Erre figyeltek fel a jezsuiták, és ezt emelte ki Alacoque Szent 
Margit látomása az égő, szenvedő Jézus Szívéről, melynek nyo-
mán aztán a Jézus Szíve-ájtatosság a világegyházban is elterjedt.

A Biblia szerint szívünk személyiségünk közepe, súlypontja, 
és ezért belőle kell kiindulnunk, ha valamit meg akarunk érte-
ni, hogy képesek legyünk a szeretetre.

A Jézus Szíve-tisztelet arra tanít meg, hogy Isten szereti az 
embert. Szeretve vagyunk. Bárcsak örök üdvösségünk, az Isten 
és felebarát szeretete nekünk is szívügyünkké válna. Jól csak 



139

a szívével lát az ember – mondja Antoine de Saint-Exupéry 
A kis herceg című regényében. Ha a világot, önmagunkat, 
Istent meg akarjuk ismerni, a szívünkön keresztül kell látnunk, 
elsősorban a szívünkkel kell néznünk. Szükséges az ész, de kel-
lenek az érzelmek is. Kell a tudás, az egzakt tudomány, de a 
megérzések, az intuíciók nélkül sem élhetünk.

Valójában a szívünkben kötődnek az igazi kapcsolatok em-
bertárssal, Istennel egyaránt. Az értelem kutat, következtet, ki-
mér, a szív viszont érez és megért.

El kell jutnunk a szívünkhöz, hogy a dolgok bennünk és kö-
rülöttünk a helyükre kerüljenek. Hogy helyesen ítélhessünk és 
értékelhessünk.

Egy orosz zarándok felkereste a lelki mestert, a sztárecet, 
hogy útbaigazítást kérjen tőle, miként lehet eljutni a szívhez. 
A sztárec azt tanácsolta, hogy vonuljon vissza a magányba, te-
remtsen csöndet, hunyja le a szemeit, és vezessen le mindent a 
fejből a szívbe. A zarándok követte a tanácsot, és fokozatosan 
kezdett megváltozni benne és körülötte minden. A munkája, 
amely addig teher volt, most könnyű feladatnak bizonyult. Az 
emberek is mind megváltoztak, sokkal jobbak lettek vele szem-
ben is. Őt magát pedig egy addig ismeretlen életöröm töltötte el.

A szívbetegségek, a sok stressz okát abban találhatjuk meg, 
hogy nem adunk túl sokat a szívünkre. Jézus szerető szíve vi-
szont arra tanít, hogy ügyeljünk a szívünkre. Ne restelljünk 
szeretni. Munkánkban, még ha kötelesség is, ha pénzkereseti 
lehetőség is, legyen szeretet. Végezzük jó szívvel, szívesen. Le-
gyen helyén az eszünk és a szívünk. 

Az kösse le időnket-pénzünket-szívünket, ami/aki igazán 
fontos az evilági és az örök életünk szempontjából is.
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Milyen szívvel fogadjuk Isten meglepetéseit? Milyen szívvel 
engedjük el azt, akit el kell engednünk? Elszorul-e a szívünk, 
ha beteg és magára hagyott embert látunk? Születik-e szeretet 
bennünk a szánalmon és az együttérzésen túl? Születnek-e ér-
zéseinkből segítő tettek, jó szándékú cselekedetek?

Tetteink mozgatórugója ne feltétlen a külső hatékonyság 
legyen, vagy hogy mennyit fizetnek érte, hanem hogy milyen 
szívvel tesszük. Tudunk-e szenvedni azért, akit szeretünk? Mi-
nél nagyobb fokú bennünk a szeretet, annál nagyobb áldozatra, 
türelemre, lemondásra, megbocsátásra leszünk képesek.

Jézus szíve az irántunk való szeretettől lángol. 
Nekünk szokott-e lángolni a szívünk, és mitől?
A mai ember szívbajának egyik oka a megosztottság. Meg-

osztott szívvel nehéz szeretni. Nem lehet egyszerre jobbra és 
balra lépni. Csak egyfelé, egyvalaki felé köteleződhetünk el tel-
jes szívvel. 

De őt aztán úgy kellene szeretni, hogy szakadjon meg a szí-
vünk utána.

A mai világban a sok információ, a tudáshalmaz, az evilági 
bölcsesség mellett szert akarunk-e tenni a szív intelligenciájára? 
Ez nem a kegyetlen ész logikája. Annak művészete, hogy bele-
lássunk a dolgok szívébe. Tanuljunk meg a szívünkre hallgatni, 
és akkor megérthetjük Isten bensőnkbe írt törvényét.

Sziéna városának sokáig az volt a jelmondata: Sziéna kitárja 
előtted a szívét!

Csak a kitárt, a befogadásra kész szív tud igazán szeretni és szerete-
tet sugározni. Mint a Jézusé, akinek szíve szeretettől lángoló szív.
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16. gyöngyfüzér18 

Kedves ünneplő testvérek!

Negyven évvel Mohács után, 1571-ben, a fanatikus muzulmán 
törökök az egész keresztény Európát meg akarták hódítani. 
Az akkori pápa, Szent V. Piusz nagy energiával egy nem-

zetközi hajóhadat toborzott össze, hogy az a Lepantói-öbölben szem-
beszálljon a hódítókkal. Október elején elkeseredett tengeri csata vette 
kezdetét. A muzulmán flotta túlereje miatt is győzelemre állt. Október 
7-én a szél váratlanul megfordult – és ez tette lehetővé a keresztény 
hajóhad győzelmét. Ezalatt a pápa Rómában övéivel a rózsafüzért 
imádkozta. Egyszer csak hirtelen abbahagyta, fölállt, és bejelentette 
a diadalt. Pedig a hír csak két hétre rá érkezett meg az örök városba. 
A szent pápa a szerencsés fordulatot a rózsafüzér imádkozásának tu-
lajdonította. Utóda, XIII. Gergely október 7-ét a Rózsafüzér Király-
nőjének ünnepévé tette. Ebből nőtt ki a hagyomány, hogy egyházunk 
az október hónapot a rózsafüzér hónapjának tartja.

Kedves Testvérek. Őseitek nemcsak Szent György lovagot 
tisztelték, hanem a Boldogságos Szűzanyát, a Babba Máriát, a 
Rózsafüzér Királynőjét is nagy becsben tartották. Ezért hagy-
ták rátok, ránk ezt a szent örökséget, hogy imádkozzuk a ró-
zsafüzért. De mi is ez az imádság? Valami varázslatos ima-
mód, valami titkos fegyvere a katolikusoknak? Miért van rá 
szükség? Mire jó? A válaszért talán kérdezzük meg szüleinket, 
miért tesznek rózsafüzért az elhunytak kezére, amikor felrava-
talozzák, miért akasztanak nem hívők is rózsafüzért autójuk 

18  Búcsús beszéd Csíkszentgyörgyön, 2009. október 11.
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visszapillantó tükrére – és akkor közelebb kerülnénk az igaz-
sághoz.

1. A Rózsafüzér eredetét, történetét vizsgálva visszajutunk egé-
szen az első remetékig, akik fennhangon imádkozták a zsoltá-
rokat együtt, közösségben, majd csendben letérdelve vagy le-
borulva hosszasan elmélkedtek az Úr Jézus életének titkán. Az 
ősegyházban a leggyakrabban a Miatyánkot és a 150 zsoltárt 
imádkozták. Elsősorban a papok és a szerzetesek. Az egysze-
rű embereknek lehetetlenség volt azt kívülről megtanulni. Így 
aztán szokásba jött a 150 zsoltár helyett 150 Miatyánkot, illetve 
Üdvözlégyet mondani. A hagyomány a bencés, ferences, kart-
hauzi, de leginkább Szent Domonkos rendjéhez köti a rózsa-
füzér imádkozását, aki egy Mária-jelenésből azt az üzenetet 
kapta, hogy az Üdvözlégy Máriák ismétlésével imádkozzék, és 
vegye fel a harcot az egyház akkori tévtanítóival. De tudunk 
olyan írországi szerzetesekről is a 9. századból, akik a kolostor 
környéki embereknek azt javasolták, ha nem is tudnak írni-ol-
vasni, ha nem ismerik a zsoltárokat, amelyeket a kolostor abla-
kaiból kihallottak, tegyenek erszényükbe 150 kavicsot, és szer-
re imádkozzanak mindegyikre egy-egy Miatyánkot. Később 
egy zsinórra 50 bogyót vagy gyöngyöt fűztek, és azt tologatva 
tartották számon az elmondott imákat, így nem kellett a szá-
molással bíbelődni. Egyébként más vallásokban is találhatunk 
ilyen imamalomnak nevezett alkalmatosságot. Keleti testvére-
ink, főleg az Athosz-hegyi szerzetesek 33 vagy 100 szemű füzért 
használnak, és Jézus nevét ismételgetik, sőt a ki- és belégzés-
kor is Jézus nevén elmélkednek… Évszázadok teltek el, amíg 
a rózsafüzér vagy a szentolvasó imádságának formája, rendje 
kialakult. De mint a szó is jelzi, a rózsafüzér nem más, mint egy 
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imalánc, imakoszorú, füzér, amellyel kedveskedünk, hódolunk 
a Szűzanyának, Máriával együtt kapcsolódunk bele a Szenthá-
romságos Egy Isten titkainak szemlélésébe. Minden Üdvözlégy 
Máriával egy-egy rózsaszálat adunk Máriának, és lassanként 
máriás lelkületű emberekké válunk.

2. Mi tehát a rózsafüzér? Mire jó?
A rózsafüzér összefoglalja az egész evangéliumot. Az egyik 
legegyszerűbb és leghathatósabb imaforma. Összeköti a kö-
zösség tagjait, a családtagokat és a nemzetet. Imádkozásával 
utánozzuk Máriát, aki „emlékezetébe véste Jézus szavait, és gyak-
ran elgondolkodott rajtuk”(Lk 2,19). Amikor a rózsafüzért imád-
kozzuk, elkísérjük Máriát Jézus követésének útján, megsejtünk 
valamit Isten jelenlétéből, részesei leszünk megváltásunk titka-
inak. A rózsafüzér olyan lélekemelő, hitápoló eszköz, amellyel 
szembeszállhatunk a sátán kísértéseivel, urai lehetünk indu-
latainknak és dühkitöréseinknek, akár azt is mondhatnám, a 
legalkalmasabb stresszoldó gyógyszerünk. Mire elvégezzük 
csodálatosan feloldódunk terheink, feszültségeink alól. Helyre-
állítja lelki immunrendszerünket. Nem lesz bennünk félelem 
és szorongás. Gyermekkoromban édesanyámmal, a hegyi ka-
szálóról hazajövet, az erdőn, órákon keresztül gyalogoltunk, és 
az olvasót imádkoztunk, és soha nem történt baj velünk – sem 
vadállatok, sem baleset…

A rózsafüzér önállóságra vezet és lelki érettségre nevel min-
ket. Az ungvári kamilliánusok évente 800-900 rózsafüzért osz-
tanak ki a kórházakban a betegeknek, mert azok érzik az ima 
erejét és hatalmát. Az orvosok szerint is hamarább gyógyul, 
vagy legalábbis másképp viseli szenvedését az, aki imádkozza 
a rózsafüzért. Sokszor más felekezetű vagy hitetlen emberek is 
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utánaszólnak a betegápolóknak, adjatok nekem is egy rózsafüzért, 
és tanítsatok meg imádkozni… Szokták mondani a rózsafüzér el-
lenzői (protestánsok, közömbösek, férfiak stb.), hogy unalmas, 
egyhangú, gépies. Hiszen sok az ismétlés. Mi ebben a szép? 
Nekünk állandóan új ingerekre, benyomásokra, információkra 
lenne szükségünk… Mondvacsinált kifogás ez… Az igazság 
pont az ellenkezője. A rózsafüzérnek amellett, hogy jellegze-
tesen katolikus imádság, sajátos módszere az ismétlés. De hát 
mennyi mindent ismételünk az életben! A hintázó gyermeknek 
nem unalmas a hinta. A síró csecsemő is csak akkor hallgat el 
és alszik el, ha huzamosan, szépen simogatják, és altatódalt dú-
dolnak a fülébe. A rózsafüzér ismétlődő imái is beleringatnak 
minket Isten karjába. Egyébként nem kell azt meggyónni, hogy 
„belealudtam a rózsafüzérbe”. Ugyanis ez a legjobb altató. Bárcsak 
minden este az imádságba aludnánk bele. Legjobb biztosítás 
volna, hogy egyszer a mennyországban ébredjünk fel. Ha a szí-
vünk első gondolata reggel Istenhez száll, hát nem a legmél-
tóbb, ha Mária, égi édesanyánk ringat álomba.

3. A rózsafüzér az ima hatalmát adja a kezünkbe. Mindig és 
minden körülmények között imádkozhatjuk. Összeköti az eget 
a földdel. Kitágítja szívünket. Kollegiálissá, együtt érzővé tesz 
másokkal szemben. Ha semmit nem tehetek már a másik embe-
rért, akkor is imádkozhatom a rózsafüzért (hol már ember nem 
segíthet…). Imádkozhatok családtagjaimért, ellenségemért, élő-
kért és holtakért, fiatalokért és öregekért, a családokért, min-
denki boldogságáért és üdvösségéért.

Szent Domonkos korának tévtanításai, eretnekségei ellen 
mint szellemi, lelki fegyvert használta. Ezzel az imádsággal 
több lelket mentett meg, mint prédikációival.
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Hunyadi János törökverő hadvezérünk kardjára csavarva 
hordta és imádkozta a szentolvasót. (Amikor a nándorfehérvári 
győzelem nyomán elrendelt déli harangszót halljuk, jusson ez 
is eszünkbe.) 

II. Rákóczi Ferenc hadvezér kezében is naponta ott volt a ró-
zsafüzér, és el is végezte.

Joseph Haydn zeneszerző arról vall, hogy szobájában fel-alá 
sétálva végzi a rózsafüzért, a legszebb gondolatai támadnak, 
hangok ébrednek lelkében, olyan özönnel, hogy alig bírja pa-
pírra vetni…

A Szűzanya mindegyik jelenésében buzdított a rózsafüzér 
imádságra. Lourdesban és Fatimában is rózsafüzért imádkozó 
gyermekeknek jelent meg. Savio Szent Domonkos, Kis Szent 
Teréz is szenvedélyesen szerették a rózsafüzér imádságát. (a 
mi gyermekeink szeretik-e, ismerik-e, van-e mindegyiknek, 
vagy csak mobilja van?… Októberi ájtatosságon hányan ve-
szünk részt?…)

Testvéreim! Ma tekintsünk a Szűzanyára úgy, mint akinek 
imáink rózsáit szedtük, és ezek a rózsák Isten előtt illatoznak. 
Legyünk tudatában a rózsafüzér erejének. Imádságunkkal vál-
laljunk részt Isten tetteiben, hiszen velünk és rajtunk keresztül 
akarja szentebbé tenni a világot.

I. János Pál pápa, aki mindössze 33 napot volt Szent Péter székében, 
még mint velencei pátriárka, egyszer, kórházi látogatása közben, egy 
éltes korú asszony ágyánál állt meg, és elbeszélgetett vele. Az asszony 
egyszer csak elsírta magát, és azt kérdezte a főpaptól: nem tudom, meg-
találtam-e a mennyország kulcsát. Erre a pátriárka a zsebébe nyúlt, és 
átnyújtott az asszonynak egy rózsafüzért, s ezt mondta: Íme, a menny-
ország kulcsa!



Rózsafüzér Királynőjének ünnepén egyházunk is ezt teszi. 
Kezünkbe adja a mennyország kulcsát. Mert Mária nem ment 
nyugdíjba. Az ő pártfogása mindig adva van. Csak legyen ne-
künk is kezünk ügyébe a szentolvasó, ez a világot formáló erő. 
Bárhol, bármikor élhetünk vele. Amikor nincs semmi monda-
nivalónk Istennek, amikor nincs időnk vagy kedvünk, amikor 
fáradtak vagy gondterheltek vagyunk, akkor is vegyük elő a ró-
zsafüzért, ezt az „együgyű zsolozsmáskönyvet”, ismételgessük 
azt, amit Máriától tanultunk, ajánljuk, adjuk oda magunkat, 
családjainkat, nemzetünket Istennek.

Ámen.
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17. kavicS a cipőnkben19

Amilyen sok adatot találunk Keresztelő Szent Jánosról 
a Bibliában, olyan nehéz összeraknunk a róla alkotott 
helyes képet. Másként látják és láttatják az evangélis-

ták és Jézus kortársai, mást olvasnak ki missziójából az első ke-
resztények, és mást az egyházatyák. 

Theodosius egyházatya szerint Ein Karimban született. A 
Szentírásból tudjuk, hogy nem volt pap, de a Jordánnál keresz-
telt és bűnbánatra szólította fel népét. Sokan úgy beszélnek róla, 
mint nazir, Istennek szentelt férfi – aki már születésétől kezdve 
bort és részegítő italt nem iszik, böjtöl és vállalja a pusztai reme-
teség minden kényelmetlenségét. Sáska és vadméz az eledele, 
s emiatt a vegetáriánusok is előszeretettel hivatkoznak rá mint 
példaképükre. Isten szócsövének, a pusztában kiáltó hangnak 
tartja magát, aki Isten közelgő ítéletét, a Messiás érkezését ha-
rangozza be. Heródes nem is tudja elviselni a kritikát, amit tör-
vénytelen házassága miatt kap Jánostól, ezért Macherusz erőd-
jébe záratja, majd egy könnyelmű ígéret nyomán lefejezteti.

De radikális vallási mozgalmának olyan ereje volt, hogy még 
az arab és zsidó világban is óriási irodalma keletkezett. És ha 
a qumráni esszénusok szektájára gondolunk, akkor mai napig 
tartja magát.

Már fellépésének történelmi körülményei is gondviseléssze-
rűek. Gondoljuk csak el: 800 éve ragadta el Illést Isten. Illés volt 
annak idején a Messiás megérkezését előkészítő próféta.

19 Búcsús beszéd, Marosvásárhely, Belvárosi Plébánia, 2010. június 24. 
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500 év telt el a babiloni fogságból történt szabadulás óta. A 
választott nép vezetői bebetonozták magukat a hatalom igéze-
tébe. Ismerős a képlet. A Messiás egyre késik, a nép várakozik, 
a törvény súlya kibírhatatlan. És akkor megjelenik egy nonkon-
formista pap-ivadék, aki nem hajlandó elfogadni a fennálló val-
lási és világi rendszert, nem akar ehhez alkalmazkodni, hanem 
szinte keresve vele az összeütközést, részvét nélkül hirdeti meg 
a közelgő világvégét, az ítélő Isten érkezését.

Ő nemcsak a puszta prófétája, hanem az utolsó óra prófé-
tája is. Vele fejeződik be a száműzetés, a kivonulás, vele válik 
valóra a szabadulás. Két szövetség határmezsgyéjén áll. Pró-
fétai szabadságában nem gátolja sem papi származása, sem a 
nép elvárásai, sem a vezetők véleménye. Az addigi prófétákat 
messze meghaladó heves kirohanásaival feszültséget kelt a 
nép körében. Azonnali, gyökeres változásokat akar – radikális 
megtérést kér mindenkitől, ha nem akarnak elveszni. Nagyta-
karítást akar végezni, mielőtt megérkezne a Messiás. És szorít a 
határidő. Nem ér rá holnap megtérni! Vitára késztető, civódásra 
sarkalló, ellenállhatatlan hatású beszédeivel valósággal lehen-
gerli az egyszerű tömeget, de a nép vezetőit is nyugtalanítja. 
Lényével tiltakozik a papi kaszt, az egyházi vezetők visszaélései 
ellen, kemény kritikával illet mindenkit, aki nem hajlandó bűn-
bánatot tartani. Prófétai hevületben kitör a kor vallási gyakor-
latából, eldobja a régi gondolkodásmód kaptafáit, és a népben 
felfakasztja a vágyat az igazságtevő Isten után.

1. Figyeljük meg, hogy János az ószövetség peremén, ószövetségi 
illési, jeremiási istenképben gyökerezve úgy hirdeti a bűnbánat 
keresztségét, hogy közben az ajtóban kopogtató, világvégét jelző 
Messiás érkeztére hívja fel a figyelmet. Ma is mennyi jóslat lát 
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napvilágot a világvégével kapcsolatban: Nostradamus, szekták, 
ökológiai katasztrófa, népességrobbanás, sárga veszedelem, harc 
a nyersolajért és az ivóvízért, a nukleáris hatalmi versengés em-
beriséget fenyegető réme, és még sorolhatnánk. Hány álpróféta 
sétál köztünk „megmondóember”, szakértő, tudós, természetvédő 
meg ki tudja milyen liberális vagy radikális álruhában? Riogat-
nak a turáni átokkal, elhitetik velünk, hogy öngyilkos nemzet 
vagyunk, hogy búra termett a magyar és hasonlók…

Azonban Jézus Krisztus az életet hozta, nem a halált! Tel-
jesen új alapokra állította Isten és ember viszonyát. Merész a 
gondolat, de hadd hasonlítsuk össze Jézus örömhírével ezt 
a jánosi prédikációt: „A fejsze a fák gyökerére tétetett” – mondja 
János. „Nem akarom a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen” 
– mondja Jézus. „Viperák fajzata” – mondja János. „Hagyjátok a kon-
kolyt az aratásig” – mondja az Úr Jézus. János hangja dörgedel-
mes, pusztában kiáltó hang, Jézus szava örömhír, evangélium! 
„A megroppant nádszálat nem töri le, a pislákoló mécsbelet nem oltja 
ki.” János szerint Isten ítélete szörnyű és könyörtelen, Jézus sze-
rint az Isten- és a felebaráti szeretet lesz a mérce a végítéleten. 
János annak ellenére, hogy rokona, kortársa Jézusnak, annak 
ellenére, hogy később megkereszteli és rámutat – „Íme az Isten 
báránya!” –, valójában nem ismeri Isten titkát. Nem is ismerhe-
ti. János az ószövetségi szigorú, ítélő Istent prédikálja, Jézus az 
irgalmas Istent. Az Úr Jézus később azt is mondja róla, hogy 
„asszonyok szülöttei közül nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál”, 
de mi, akik Krisztusban már megkaptuk a kinyilatkoztatás tel-
jességét, nagyobbak vagyunk Jánosnál. Mi már megismertük 
Krisztusban Isten szeretetét, nincs okunk félni, hiszen Krisztus 
az élet pártján áll. Ő nem azért jött, hogy a bűnös meglakoljon, 
hanem hogy megtérjen és éljen.
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Keresztelő János, amikor Isten közelgő ítéletét hirdeti, na-
gyon türelmetlen hangot üt meg. Szembesíthetjük magunkat a 
kérdéssel: nem bujkál-e gyakran bennünk is ez a jánosi, nem 
teljesen újszövetségi hit, ez a fajta türelmetlenség? Jaj, de tü-
relmetlenek tudunk lenni olykor! Egymás szavába vágunk, és 
a másik helyére tolakszunk. Bosszankodunk, ha egy percet 
várnunk kell a jelzőlámpánál, valósággal sértésnek vesszük, 
ha az előttünk levő autó sofőrje ügyetlenkedik. Kapkodunk… 
Sürget az idő, ilyen a világ – mondjuk, és rohanunk. Mindent 
most akarunk megoldani és elintézni. Mindent egyszerre aka-
runk. Mind a két végén égetjük életünk gyertyáját. Nem bír-
juk kivárni, amíg megérik a gyümölcs, már zölden leszedjük. 
És azt mondjuk, hogy a zöld almában több a vitamin. És nincs 
időnk semmire. Összecsapjuk, elnagyoljuk feladatainkat. Nem 
fektetünk hangsúlyt az elmélyülésre, nem állunk meg, nem töl-
tekezünk, nem hagyjuk, hogy bennünk a dolgok, az érzések, 
tapasztalatok leülepedjenek, megérjenek. Add meg Uram, de 
most, rögtön! Azonnal szétcsapunk, ha vélt vagy valós igazság-
talanság, hátrány ér. Elhamarkodottan, felületesen döntünk. 
Például egy alkalmazott elbocsátásakor, vagy amikor belevá-
gunk egy kezdeményezésbe. A végletekben járunk: vagy azt 
hisszük, hogy mindent nekünk és most kell megoldanunk, 
vagy legyintünk és semmi mással nem törődünk, csak a saját 
érdekeinkkel. Forrófejűen nyilvánítunk véleményt olyan dol-
gokról, amelyeket nem ismerünk. Hallomásból tájékozódunk, 
nem nézünk utána a dolgoknak. Funkcionális analfabéták let-
tünk. De a nagy baj az, hogy Isten felé is így fogalmazzuk meg 
elvárásainkat – ha egyáltalán hozzá fordulunk. Ha pedig nem 
hallgat meg rögtön, letörünk, egyébbe kezdünk, vagy jöhet a 
drog, az alkohol, a depresszió. 
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Holott nem kellene mindent rövidre zárnunk. Vannak folya-
matok, amelyeket érdemes kivárnunk. Szinte maguktól zajla-
nak, de időre van szükségük. Egy ember személyi érlelésében, 
lelki fejlődésében is mennyi időre van szükség. Meg kellene 
tanulnunk egyfajta távolságtartást, egyfajta belső feszültség 
elviselését, miközben megőrizzük lelki békénket. A lánglelkű 
Keresztelő Jánost hevítette a szent buzgalom, és nem értette, 
furcsának találta Jézus magatartását, aki nem azonnali ítéletet 
hirdetett, hanem Isten országát. Ahol Isten türelmes a bűnösök-
kel szemben. Haladékot ad, esélyt kapunk a szeretetben való fel-
zárkózásra. Ahogy a gazda bízik abban, hogy a fa előbb-utóbb 
termőre fordul, sőt abban is, hogy a búza őszre mindenképp be-
érik, és láss csudát – a konkoly is búzává változik. Éppen ezért, 
testvéreim, ne ítélkezzünk elhamarkodottan! Isten malmai las-
san őrölnek. Adjunk időt, lehetőséget önmagunknak is, a má-
siknak is, és Istennek is, hogy megérinthessen az ő kegyelme. 

Anselm Grün OSB idéz egy történetet a pusztai remeték életéből, 
amely szerint két szerzetes a városba ment, hogy ott termékeiket, kézi-
munkáikat eladják. A város kapujában elváltak egymástól, hogy dolgai-
kat elintézzék. Az egyiküket elécsábította egy gazdag asszony, és bűnbe 
esett vele. Megüzente testvérének, hogy ne várjon rá, ő marad, meg-
nősül. De a társa nem akart hallani a fülének. És azt üzente vissza: 
nincs Istennek tetszésére, ha valaki ilyeneket mond az én tiszteletremél-
tó testvéremről. És hét éven át, télen-nyáron, böjtölve és imádkozva várt 
a testvérére a megbeszélt helyen. Hét év után végül díszes, puha ruhába 
öltözve megjelent a testvér, s találkoztak. Bemutatkozott, de a szerzetes 
azt mondta neki: – „Te nem az vagy, akinek most látszol, te szerzetes 
vagy!” Továbbra is hitt a másikban rejlő jóban, s nem hagyta, hogy a 
bűn látszata félrevezesse. És a történet szerint hite igazolta őt. Szerzetes 
társa felhagyott a bűnös élettel, és visszatért vele a monostorba.
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A lélektan tudománya is igazolja a szentéletű remeték, a 
szentek példáját, az Úr Jézus tanítását. Ha hiszünk abban, hogy 
a másik emberben alapvetően a jó lakik, akkor ő tényleg meg-
változik. Ösztönszerűen oda szoktunk igazodni, amit elvárnak 
tőlünk (lásd média, viselkedés, divat, reklám…). Isten olyan, 
mint egy jó pedagógus: többet néz ki belőlünk, mint amit mi 
magunkról elképzeltünk. Nem akarja, hogy lusta, buta „diákok” 
legyünk, hanem a szeretet teljesítményével akár magunkat is 
felülmúlhatjuk. Tehát ha a másik emberben is a rejtetten ott élő 
Krisztust szeretjük és szolgáljuk, ha ezt „kinézzük” belőle, las-
san a benne lévő istenarcot szabadítjuk fel.

2. Keresztelő János mindenekelőtt próféta volt. Az Újszövetség 
előhírnöke. Messze megelőzte korát. Rádöbbentette az embe-
reket arra, hogy mire van igazán szükségük. Nyugtalanította, 
mondhatni idegesítette őket – mint amikor a kavics beleszorul 
a cipőnkbe. Kiprovokálta belőlük a megtérést, a kijózanodást. 

Ez a próféták szerepe, ez az egyház prófétai szerepe ma 
is! Nem annyira jövőbe látni, mint inkább megértetni a jelent. 
Nem előre küldeni az embereket, hanem elöl járni jó példával, 
és mint a mágnes, vonzani a többieket magunk után. A prófé-
tai egyháznak segítenie kell a világnak, hogy kiolvassa az idők 
jeleit, hogy megtalálja a jelen eseményeinek, folyamatainak, tör-
ténéseinek rejtett üzenetét, hogy segítse felfedezni Isten rejtett 
tevékenységét a világban. Rámutatni arra, hogy a formális val-
lásosság, a rítusok önmagukban senkit sem üdvözítenek. Hogy 
vegyük észre: a formák kiürültek, kiégünk, kimerültünk, meg-
koptunk, elfáradtunk. Ipari méretekben megy tönkre a szere-
tet- és Isten-kapcsolatunk. Nos hát, ideje volna meghallanunk a 
bennünk feltörő prófétai Lélek hangját! Az említett hasonlatnál 
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maradva: rázzuk ki a követ a cipőnkből! Ugyanez érvényes a 
nemzeti összefogás témájára is.

Ismerős sokak előtt Jerzy Popjeluszko, lengyel pap hősiessége, vér-
tanúsága. A középnemzedék még emlékszik, ahogyan a Szabad Európa 
Rádió ezt bemondta. Nemrég avatták boldoggá több százezer ember je-
lenlétében. Ez a fiatal, beteges alkatú lengyel pap úgy emelkedett ki 
a kommunista lengyel elnyomás ellenállói közül, hogy a szentmiséin, 
amelyeket a Szolidaritás szakszervezet munkásainak celebrált, a béke-
köszöntést még azzal toldotta meg: „És ne engedjük, hogy a gyűlölkö-
dés vezessen minket!” Az acélgyár munkásainak ő lett a gyóntatója és 
lelki vezetője. Ha kellett, anyagiakkal segített, megszervezte a munká-
sok szabadegyetemét, nyíltan beszélt, és a hitet hirdette. Mindhalálig. 
1984 október 19-én Varsó felé utazva, kirángatták kocsijából a titkos-
rendőrök, a KGB támaszpontjára vitték, és agyonverték. Megkínzott 
holttestét a közeli víztározóba dobták. De a sofőrnek sikerült megmene-
külni, és hírt adott a történtekről, mire aztán kiadták a holttestét. Már 
a temetési menet is jelezte, hogy az imádságnak, az egyház prófétai ere-
jének nem tud az erőszak gátat szabni. Amikor Popjeluszko holttestét 
Varsó felé szállították, több száz gépkocsin tülkölve kísérték, az út menti 
falvak és városok népe égő gyertyával térdelt az út mentén. „A Szoli-
daritás szakszervezet azért ejtette oly gyorsan ámulatba a világot, mert 
nem erőszakkal harcolt, hanem térden állva, rózsafüzérrel a kezében.” 
(Magyar Nemzet, 2010. június 7.)

Valójában ez a prófétai lelkület. Amikor kész vagy elmenni 
a végsőkig. Nekünk sem elég magyarkodni. Persze fontos, hogy 
ápoljuk anyanyelvünket, kultúránkat, ismerjük történelmünket 
– magyarul. Fontos, hogy ne marakodjunk, hogy fogjunk össze, 
és fontos, hogy megmaradjunk magyarnak – a csángók is –, de 
mindenekelőtt örök üdvösségünk a fontos! Erre a prófétai lel-
kületre volna ma szükség! 
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A prófétát nem lehet sémákba zárni. Nem azért, mert ismeri 
a jövendőt, hanem azért, mert útkészítő, előre megy az Isten útját 
mutatva a többieknek. Annak idején a próféta, az előfutár segí-
tette, átvezette népét a pusztán, hogy népe biztonságban haza-
érjen az ígéret földjére. Ugye ma is, mielőtt egy zöldmezős be-
ruházást készítünk, vagy ha egy sikeres befektetést szeretnénk 
nyélbe ütni – előtte hatástanulmányt készítünk, tervezünk, fel-
mérjük, a helyzetet, úgynevezett kockázatelemzést végzünk. 
Ha egy háborús övezetben katonai konvoj halad keresztül, előre 
mennek a tűzszerészek, és aknamentesítik a terepet. 

Minden hívő ember prófétai hivatást kapott. Mindegyikün-
ket már születésétől kiválasztott az Úr, mint Keresztelő Jánost. 
Mindnyájan útkészítők vagyunk. Isten országának ránk vonat-
kozó útszakaszával vagyunk megbízva. Megismertük Krisztus-
ban Isten üdvözítő szeretetét, de ennek tanúságtevői kell, hogy 
legyünk. Nemcsak prófétai szavakkal, hanem prófétai tettek-
kel, magatartással. Keresztelő János egész habitusa – ruházata, 
táplálkozása, megjelenése, gondolkodásmódja – prófétai volt. 
Az egyháznak is újra magára kell öltenie prófétai mivoltát. 

A próféta szabad ember. Nincs lekötelezve senkinek – még 
saját magának sem. Nincs kiszolgáltatva semmilyen földi ha-
talomnak, nem érdekei határozzák meg. Nem akar másoknak 
megfelelni, nem haszonleső, számára csak Isten akarata a fon-
tos. A próféta mindent az Istenhez való viszonyában vesz észre. 
Ezért nem vásárolható meg, nem lehet őt megvesztegetni. Neki 
küldetéstudata van, és biztosan látja a célt maga előtt. Neki nincs 
féltenivalója, nem lehet őt megfélemlíteni, hiszen teljesen rábízza 
magát Istenre. A próféta a végső valóságra, a dolgok lényegére fi-
gyel. Mélyebben lát, mint a szociológusok vagy a közgazdászok. 
Mi magunkra ismerünk-e az iménti jellemvonásokban?
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A mai világ nem szereti a prófétaságot, a prófétaiságot…
Világuknak az tetszik, ha minden kiszámítható. Az egészség, 
a hosszú élet, a fizetés, a nyugdíj, az ügyfél, a vendég, az in-
kasszó, még Isten is! Legyen kiszámítható a költségvetés, a kor-
mány, a megvalósítások, és négyévenként lehessen számon kér-
ni. Mert ha nem, ha csalódtunk, többet nem választjuk meg. Mi 
nem szeretjük a meglepetéseket, miközben mindig mindenből 
új kellene. Nem szeretjük, ha zavarnak. Foglaltak vagyunk, tele 
van a határidőnaplónk – vajon hány bejegyzésünk szól Isten-
ről? Istent beleszámoltuk? Ki lehet-e azt számítani, mikor kapok 
szívrohamot vagy agyvérzést? Be lehet-e írni a naplóba, hogy 
a másik embernek mikor lesz szüksége ránk? És meg tudjuk-e 
mérni, hogy mennyire? A szeretetnek, a hitnek és reménynek 
van-e mértékegysége?

Az egyház prófétai arca abban is áll, hogy mondanivalóját 
meri közölni a világgal – még ellenszélben is. Fel meri tenni 
a kényelmetlen kérdéseket, és tudja figyelmeztetni, ha kell, az 
emberi méltóságra, tettei következményeire. Fel kell hívnia a 
világ figyelmét a szent és igaz értékekre, a teremtett világ alap-
törvényeire. De a világ csak akkor hallja meg a prófétai szót, 
ha hiteles próféták szólnak hozzá, mint Keresztelő János. Akkor 
akár fel is kapja a fejét. Azt gondolom, ilyen nézőpontból, maga 
a válság is jót tett az egyháznak. 

Kellett nekünk ez a papok évében felfakasztott gennyes seb, 
kellett ez a világméretű botrány, hogy újra gatyába rázzon, hogy 
újra felélessze bennünk a prófétai lelkületet… Hogy teljesen ezt 
a jelszerű életet, ezt a Krisztushoz tartozást mutassuk meg a vi-
lágnak. Ne az intézményekkel dicsekedjünk, ne a megvalósítá-
sokkal, ne a számokkal zsonglőrködjünk, hanem az istensze-
retetnek ezt a sugárzó örömét kedveltessük meg másokkal is. 
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Ha kell szegényen, eszközök nélkül, kiszolgáltatottan, ha kell, 
ünnepeink méltóságával, az átélhető és megtapasztalható iste-
nélménnyel, a sugárzó hittel.

Az igazi próféta rámutat Jézusra. Nem tesz olcsó engedmé-
nyeket a világnak, nem alkuszik meg, és nem dörgölőzik a nagy 
többség véleményéhez, hanem szembemegy a trendekkel és di-
vathullámokkal. A valódi próféta nem zsarolható.

Azonban még Keresztelő János is belesett abba a csapdába, 
amikor a börtönben szertefoszlottak mozgalmának célkitűzései 
– Jézus meg nem állt be követői közé, sőt néhány tanítványa is 
Jézushoz szegődött –, és azt kérdezte Jézustól: „Te vagy-e a Mes-
siás, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” Mintha megbotrán-
kozott volna Jézuson, hogy túl olcsón adja az üdvösséget, ahhoz 
képest, amit ő meghirdetett.

Mi is sokszor nekiszegezzük Istennek a kérdést: miért kell 
szenvednünk, Uram? Hiába hittünk, becsaptál! Nem erre szá-
mítottunk, nem így képzeltük el… Kiábrándultunk egyházad-
ból, a papokból, megcsontosodott az egész intézmény. Hol vagy, 
Uram? Sokan már azt is fontolgatják, hogy jobb lesz átváltani 
„rokonszenvesebb” Messiásra… 

Vagy nem inkább elvárásainkban, a kicsinyességgel össze-
tákolt, éretlen istenképünkben, valószerűtlen ábrándjainkban 
csalódtunk?…

Mert Isten a meglepetések Istene, a találékony szeretet Istene, 
aki mindig tartogat újat. Szentlelke most is felhevíti bennünk a 
prófétai lelkületet. És csak a prófétai lelkűeknek, a reá érzékeny, 
alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát. Az olyanoknak, mint 
Keresztelő János, akik el tudják ismerni: „neki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbednem”. János időben megelőzi Jézust, de Jé-
zus nem akar János nyomába szegődni. Ő továbblép, megnyitja 
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a mennyek országának tágasságát, együtt eszik és iszik a bűnö-
sökkel, vállalja a türelmes szeretet kockázatát. 

A Jézusban megnyilatkozó Isten úgy irgalmas, hogy nem 
csap le, kegyetlenül, azonnal, hanem végigkísér életünkön, és 
csalogat, vonz, felébreszti bennünk a vágyat utána. Nekünk úgy 
kell hirdetnünk a megtérést, hogy az nem pusztán etika és hu-
mánerkölcs – vagy ahogy szoktuk mondani, betyárbecsület –, 
hanem Isten és egymás szeretetéből táplálkozó újszövetségi hit, 
életmód, örömhír! Építkezés, országépítés: itt a Földön, már egy 
szebb, emberibb társadalomé, és hosszú távon Isten országáé. 

Nemrég a Duna Televízió is levetítette A Pityergő teve című 
mongol-német dokumentumfilmet, amely a Góbi sivatagban játszódik. 
Arról szól, hogy a mongol pusztában, egy három jurtából álló családi 
tanyán, megellik a teve. Kicsinyét nem gondozza, nem szoptatja. (A 
korszerű szingli jut eszünkbe róla.) Gazdái mindent megpróbálnak, le-
kötözik, borját melléje taszigálják, de az anyateve elrugdossa. Elmen-
nek a láma szertartására, az sem segít. Az öregek kisütik, hogy ebben a 
helyzetben egyedül a hegedű az egyetlen megoldás. Két kis unokájukat 
elszalasztják a városba. Az út vagy kétnapi tevegelést jelent a sivatag-
ban. A város maga terebélyes jurtatábor, a közepén egy lepukkant pa-
nelházzal, ez az iskola. Itt tanít a hegedűtanár. A gyerekek előadják neki 
a gondjukat, a hegedűs azt mondja, hogy nem ér rá, de az ügy annyira 
fontos, hagy szakít rá időt.. S valóban pár nap múlva egy motorbiciklin 
meg is érkezik. Az anyatevét lekötik, a borjat melléje állítják. A fiatal 
gazdasszony simogatja a tevét, énekel. Mintha mongolul énekelne egy 
magyar népdalt. A hegedűs pedig játszik a földre állított, kéthúrú, cselló 
alakú hangszerén. A tevetehén hallgatja, s nagy szemét lassan elöntik 
a könnyek. Borját tőgyéhez engedi –, s ettől kezdve boldogan élnek… 
Sokan látták ezt a megható filmet.” 



Testvéreim, mi fel tudjuk-e fakasztani a világban ezt az Isten 
utáni vágyat…? Mi kell ahhoz, hogy a világ, a környezetünk, 
a média-politikum sírva fakadjon? Nem ezt a prófétai ihletet 
várja tőlünk a világ? „Mit tehetünk hozzá a tevetehén könnyeihez?” 
(Cz. G.)

Isten azt várja el tőlünk, hogy építsük az ő országának útját. Ahogy 
azt Keresztelő János is tette. Hogy az utánunk következő nemzedékek 
rajtunk keresztül találják meg az utat Isten Bárányához.
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18. égen-földön örömünnep20 

A múlt század nagy magyar püspöke, Prohászka 
Ottokár írja egyik elmélkedésében, hogy Szűz Mária 
születése az égben is örömünnep. Az égiek is örven-

deznek azon, hogy Isten teremtett egy csodaszép lelket, melyet 
a bűn nem homályosított el. Egy romlatlan teremtményt, egy 
érintetlen remekművet, akinek születésén az egész teremtett vi-
lág ujjong.

Öröm tehát a földön élőknek is, mert megszületett a királynő, 
a Kisasszony, a szeplőtelen élet bimbója, aki a megváltás hajnal-
hasadása, a Hajnalcsillag, amely beragyogja az Egyházat. Ősz-
szel születik, amikor a természet halni készül, mintha jelezné, 
hogy – ha Istennek-Istenből élünk – nem kell félni a hervadás-
tól, hiszen Máriában a kegyelmi életnek egy olyan ősmintája, 
ősereje látott napvilágot, amely minden idők emberének örök 
eszménye lehet. 

Milyen sokatmondó őseink hagyományvilága ezzel az ün-
neppel kapcsolatban. Kilenc hónappal a Szeplőtelen fogantatás 
után megkeresztelték ezt az őszkezdő napot, hiszen Nagybol-
dogasszony és Kisboldogasszony között váltott őszre az idő-
járás. Ilyenkor sereglettek össze a fecskék, hogy délre repülje-
nek, ilyenkor kezdték meg a termények betakarítását, szedték 
a gyógyfüveket, szellőztették ki a hombárt, ültették meg a tyú-
kokat. Kisasszony napján kitették a búzát a napra, hogy ne üsz-
kösödjék meg, ekkor kezdték leverni a diót, és Kisasszonykor 

20 Búcsús beszéd, Tusnádfürdő, 2011. szeptember 8.
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léptek szolgálatba az újonnan fogadott cselédek. A középkortól 
pedig – ciszterci hatásra – templomok épültek a Miasszonyunk 
tiszteletére, ezzel mintegy átalakítva és meghonosítva egy új-
fajta nőkultuszt, melynek hivatkozási alapja éppen Mária volt. 
A lovagi eszményben is nagy teret hódított a nő tisztelete, akit 
el kell halmoznia tisztelete jelével, hódolnia neki, udvarolnia, 
ostromolnia, akár egy várat. A francia udvari etikettből alakult 
ki épp a Mária-tisztelet segítségével az udvariasság, az udvar-
hölgy, az udvarlás kifejezés is, amely új viselkedési szabályokat 
írt elő a férfiak számára. A magyar királyi udvarban már ez a 
Mária-tiszteletben erősödő keresztény vallásosság találkozott 
sikeresen a boldogasszony-kultusszal. A magyarok is szívesen 
használtak inkább Boldogasszony megszólítást a latin Szent 
Mária helyett, mert a Mária szó is tulajdonképpen úrnőt, úr-
hölgy-asszonyt jelent. Mi magyarok kicsit ünnepélyesebbnek, 
emelkedettebbnek is érezzük a Boldogasszony kifejezést a Szűz 
Mária névnél.

Miért fontos ez a sok Mária-ünnep? Miért kell annyit hang-
súlyozni Mária szerepét nekünk, katolikusoknak? Az Úr Jézus 
születésén kívül miért kell megünnepelnünk külön még a 
Szűzanyáét és a Keresztelő Jánosét?

A választ a Biblia adja meg: „Asszonyok szülöttei közül nincs 
nagyobb Keresztelő Jánosnál.” De a Megváltó földi születését 
nem ünnepelhetnénk Édesanyja személye nélkül. Az egyház 
Mária-tisztelete nem holmi kinyilatkoztatástól elrugaszkodott 
jámbor kultusz, paraliturgia, amely talán a bálványimádás ha-
tárát is súrolja, hanem hitünk és tanúságtételünk része.

1969-ben szentelték fel a názáreti Angyali Üdvözlet bazili-
káját, amelyet 15 évvel ezelőtt nekem is volt szerencsém látni, 
több paptársammal együtt. Ez a templom egy 1700-as években, 
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a ferencesek által épített szentély helyén épült. A 20. századi fel-
szentelést a régi templom romjainak eltakarítása, illetve rendbe 
hozása, és különféle ásatások előzték meg. Egy olasz régészcso-
port tagjaként Bellarmino Bagatti ferences régész gondolt egy 
merészet, és utána járt, mi a története ennek a bazilikának. Szó 
szerint ásatásokba kezdett, és rögtön kiderült, hogy nem igaz 
a sokat hangoztatott, turistakönyvekben szereplő állítás, mi-
szerint a templom alatt római sírok voltak. Az ásatások során 
ugyanis nem sírokat találtak a templom alatt, hanem ősi lakó-
házak jól látható nyomait és egy keresztesek által épített temp-
lom romjait, az alatt viszont egy bizánci templom maradványai 
kerültek felszínre. És itt jött a meglepetés: még mélyebbre ásva 
egy ősi zsinagógát tártak fel, amely a názáreti keresztény zsi-
dók/zsidó-keresztények zsinagógája volt. Tehát Názáretben is 
virágkorát élte a keresztény egyház. A régész, ferences szer-
zetes atya pedig a zsinagógatetőt támasztó egyik oszlop alján 
görög betűs feliratot talált: Kaire Maria (Üdvözlégy Mária). A 
történelem első Ave Maria-ja kőbe vésve. Egy másik oszlopon 
örmény felirat volt: Szép Szűz!

Testvéreim ! 
Bebizonyosodott, hogy ezek a feliratok messze az első mario-

lógiai zsinatok előtti időkből származnak, vagyis Mária-tisztele-
tünk hiteles tárgyi bizonyítékai. A Mária-tisztelet tehát egyidős 
a kereszténységgel, és ott született, ahol ez az egyszerű leány, 
majd édesanya élt, Názáretben. Mária az egyház identitását erő-
síti. Luther Márton is Mária-tisztelő volt, a keleti egyház ikonjai 
is zömében Mária- vagy Madonna-ábrázolások. Ahogyan nem-
zeti hőseinket, írókat, politikusokat, hadvezéreket tisztelünk, 
szobraikat megkoszorúzzuk, Máriát, Megváltónk édesanyját is 
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tisztelnünk, szeretnünk kell. És ez jó. Nem celebkultusz ez, nem 
a hitnek egy giccsesebb változata ez, mert hát Jézushoz nehéz 
lenne közel kerülni, és Mária könnyebb „falat”…, hanem inkább 
egy egészséges anya-gyermek kapcsolat. Ha Jézus testvérnek 
tekint, akkor mi mindnyájan Mária gyermekei vagyunk.

Amikor tehát a rózsafüzért imádkozzuk, vagy a legősibb 
Mária-imánkat – Oltalmad alá futunk… – egy olyan megszakít-
hatatlan láncolatba, folyamatba kapaszkodunk bele, amely a 
kereszténység kezdetéig nyúlik vissza.

Mária születését ünnepeljük. Máriát, aki vállalta az anyasá-
got. És nem úgy, ahogyan ő tervezte, hanem Isten meglepe-
tésajándékát alázattal és bizalommal fogadta. Azért vonzó szá-
munkra Mária, mert egyszerre szűz és anya. Szűz az ő test-lelki 
tisztaságában, érintetlenségében, bűntelenségében, de közben 
anya. Érző, gondoskodó, szerető, féltő, szenvedő édesanya. Van 
tehát mondanivalója az életről. Mert ezeket a lelki-erkölcsi tulaj-
donságokat, erényeket valamennyien, férfiak és nők magunkra 
ölthetjük, eltanulhatjuk tőle. Egy édesanya szolgál, megbocsát, 
remél, kitart, aggódik. De a legfontosabb maga az anyaság. Az 
teszi őt ilyenné. Böjte Csaba szerzetest idézném:

„Mind többen kimondják, hogy a demográfiai csőd minden más 
csődnek, a gazdasági, anyagi csődöknek is az oka. Hol nem születnek és 
nőnek fel becsületesen a tiszta szemű, kacagó gyermekek, ott nincs jövő, 
ott egészen biztos sorvadás, összeomlás, elhalás vár a társadalomra. 
Mikor egy gyermek születik, nemcsak egy kisbaba jön a világra, hanem 
megszületik egy édesanya is, ki a félénk, gyámoltalan lányból gyerme-
kéért küzdő oroszlán lesz, és ugyancsak a gyermek születése teszi érett, 
kiszámítható, megbízható férfivá a sodródó kamaszt, kiben olyan erők 
forrásai fakadnak fel, hogy családjáért képes lehozni az égről a csillagot. 



163

Persze vannak kivételek, de én azt látom, hogy a legtöbb embert a gyer-
mek vállalása és annak tudatos nevelése újjáteremti, erősebbé, bölcseb-
bé, értékesebbé teszi. Sajnos, a gyermek nem vállalása örök, sodródó, 
hányódó létre kárhoztatja az embert, sokszor megkeseredik, a dúvadé 
lesz a sorsa. Itt, ezen a téren is csak bölcs, alázatos érveléssel, nyugodt 
tanítással, életből vett sok-sok szép, igaz példával lehet eredményeket 
elérni. Természetes, hogy az élni akaró nagy közösségnek minden kis 
megfogant élethez gondoskodó szeretettel le kell hajolnia.”

Mielőtt tehát siránkoznánk, és a politikusokat szidnánk, 
gondolkodjunk, töprengjünk el azon, milyen más lenne a kö-
vetkező nemzedék élete, ha a mai édesanyák, szülők, a mai 
ifjúság egy valódi, máriás nőeszményt alakítana ki és állítana 
maga elé eszményképnek. Nem azt a képet, amit a tömegmédia 
vagy a bulvárlapok sugallnak: minél kevesebb a ruha egy nőn, 
minél jobban áruba bocsátja magát, minél inkább versenyre kel 
a férfival a lealjasodásban, annál „menőbb”, piacképesebb. Mária 
születésének ünnepe azt jelzi, hogy megszületett a földön egy 
újfajta, igazi női ideál. Ő segít visszaadni a mai nőknek is az 
emberi-női méltóságot. Segít abban, hogy ne hasonuljanak meg 
női hivatásukban, hanem merjenek elsősorban anyákká válni, 
vagy a szüzességet értéknek tekinteni. 

A reneszánsz hajnalán Merici Szent Angéla megszervez-
te a falusi lányok nevelését, és azt tartotta, hogy olyan lesz az 
újkor, amilyen édesanyákat nevelünk. A mai leányok, leendő 
édesanyák előtt is Mária példájából kiindulva édesanya-szen-
tek egész serege áll: Szent Mónika, aki hosszú évek szenvedé-
sei és könnyei, állhatatos imája árán érte el, hogy férje és fia, 
Szent Ágoston megtérjenek. Szent Rita hasonló módszerekkel 
érte el férje megtérését, s azt, hogy fiai lemondjanak a vérbosz-
szúról. Chiara Lubich a Fokolare-mozgalom alapítja a második 
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világháború borzalmai alatt hozta létre női lelke finomságával 
és kitartásával az egység mozgalmát. Kalkuttai Teréz anya iga-
zi parasztasszonyi hittel és konoksággal fogott neki a nyomor 
enyhítésének.

De vehetnénk a nagy magyar női szenteket is: Margit, 
Erzsébet, Kinga, Gizella stb. A sikeres ökölvívó, Pap László nyi-
latkozta egy alkalommal a televízióban, hogy a három olimpiai 
aranyérmének fele a feleségét illetné. Nagy tudósok, hadvezé-
rek, sikeres üzletemberek emberi tartása, teljesítménye, ered-
ményei mögött is az édesanya, vagy a szerető feleség áll, aki 
nemcsak szereti, de imáiban is kíséri és hazavárja. Mária Szü-
letésének ünnepe jelzi, hogy férfiak és nők felelősök vagyunk 
egymásért. Egymást erősíthetjük a szeretetben, a szenvedés-
ben, az alkotásban. A lelki anyaságot mindnyájan átélhetjük és 
magvalósíthatjuk. XII. Pius pápa Máriára utalva mondta: „Olya-
nok a nők, mint az égen a nap… önfeláldozó szeretetükkel beragyogják 
a családok egét.” 

Kisasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, a Babba Mária égi párt-
fogása segítsen mindnyájunkat, hogy megtaláljuk és megvalósítsuk éle-
tünkben Isten akaratát.

Ámen.



165

19. babbamáriánk21

Háromszázhuszonnyolc évvel ezelőtt, 1683. szeptember 
12-ének délutánján, a Wien folyócska bal partján So-
bieski János lengyel király mintegy 14 ezer gyalogos, 

harcedzett katona élén „kibújt” a bécsi erdőből, ahol még több 
ezer lengyel huszár és 26 ágyú rejtőzött. Tekintetével végig-
pásztázta a folyócska széles völgyét, mely enyhén lejtett Bécs 
felé, s a távolban látta, ahogyan megvillannak török ágyúk tor-
kolattüzei, és a hatalmas, mintegy 50 ezer fős török tábor. Első 
parancsa az volt, hogy egy csapat huszár derítse fel a terepet, 
nincsenek-e árkok, mélyedések, hogy a sereg akadálymentesen 
haladhasson előre. A huszárok nagy ívben átvágtattak a török 
állások között – veszteséget is szenvedtek ugyan –, de nagy ria-
dalmat is okoztak.

Mivel Kara Musztafa hadvezér azt hitte, hogy itt a fősereg, 
saját hatalmas lovasságát küldte ellenük, akik a vakmerő len-
gyeleket az erdő széléig üldözték vissza. Itt viszont nem maradt 
el a „szívélyes fogadtatás” sem, a lengyel ágyúk visszafordulásra 
késztették a török sereget, amelynek soraiban elődeink – Apafi 
Mihály, Thököly Imre, a moldvai és a havasalföldi vajdák – csa-
patai, de a tatárok is harcoltak. Sobieski – kihasználva az al-
kalmat, hogy zavart keltett a török seregben, akik csak annyit 
láttak, hogy a huszárok eltűnnek az erdőben – buzogányával 
jelet adott a mindent eldöntő támadásra. 

21 Búcsús beszéd, Csíksomlyó, 2011. szeptember 12.
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A lengyel király vezette császári hadsereg először lassan, 
majd mind jobban felgyorsulva, fülsiketítő robogással és csa-
takiáltással rontott az ellenségre, mindent levágott, ami útjába 
állt, és megfutamította a török hadakat. A törökök – élükön a 
nagyvezérrel – fejvesztve menekültek, átgázolva a kis folyón is. 
Mivel a nap a láthatár alján járt és a távolban már sötétedett – az 
ellenség üldözéséhez túl késői óra volt –, Sobieski megállt a fo-
lyónál, majd katonáival körülvette az ellenség maradék táborát, 
amely megadta magát. 

Bécs megmenekült, a város és nemsokára egész Magyaror-
szág felszabadult. Eközben Lipót császár híveivel előbb Linzbe, 
majd Passauba menekült, ahol a kapucinusok kolostortemplo-
mában, a Mariahilf-kegykép előtt családjával kétségbeesetten 
imádkozott a népért.

Sobieski pedig aznap este a török nagyvezértől zsákmányolt 
sátorban, a testőrök fáklyái között két levelet írt. Az egyiket 
XI. Ince pápának, ezekkel a szavakkal: Jöttünk, láttunk, és 
Isten győzött! A másikat szeretett feleségének írta, amelyet így 
kezdett: Urunk, Istenünk, nemzetünknek olyan győzelmet és 
dicsőséget aratott, amelyről a korábbi századok nem hallot-
tak. A pápai levélhez a török zöld zászlaját is csatolta, a felesé-
ge levele mellé pedig 400 szekeret küldött, tele a zsákmányolt 
fegyverekkel, nyergekkel, sátrakkal, szőnyegekkel, különféle 
kelmékkel és ruhákkal, értékes tárgyakkal. Ezek egy részét ma 
is lehet látni a lengyel Nemzeti Történeti Múzeumban. 

XI. Ince pápa pedig elrendelte, hogy szeptember 12-én az 
egész világegyházban üljék meg Mária neve ünnepét. Pénzt 
gyűjtött össze, bevetette minden politikai befolyását, és nemso-
kára megalapította a Szent Ligát, amely néhány év múlva kiűzte 
a törököt a keresztény Európából…
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A törökökről azóta kiderült, hogy szegről-végről még ro-
konok is a magyarokkal, a Habsburgokról meg az, hogy nem 
mindig tettek jót nekünk, katolikusoknak, és az egész magyar-
ságnak sem… A részleteket hagyjuk a történészekre… Az isz-
lám veszély ma jobban fenyegeti Európát, mint ezelőtt 300-400 
évvel. Akkor mi a teendő? Fogjunk újra fegyvert, alakítsunk 
iszlámellenes szövetséget a keresztények védelmében?

Elődeink a Boldogságos Szűz égi oltalmában bíztak, és a győ-
zelmet is neki tulajdonították. Ahogy mondani szokás: a tények 
makacs dolgok. A történelem bebizonyította, hogy jól tették… 
Megmentették a keresztény név becsületét.

Ahogyan a házasságok az égben köttetnek, úgy az igazi 
nagy harcok is a lélek mélyén dőlnek el. Nem lehetünk kívülál-
lók, meg kell vívnunk a saját harcunkat, és ami még fontosabb, 
együtt. A keresztény seregek akkor nem voltak egységesek, de 
a Gondviselő Isten és Mária nevének oltalma elhárította a ve-
szélyt Európa népei fölül. Ma is csak a közös cselekvésben, a 
közös imában van az egyetlen erőforrásunk.

Nem elég, hogy vannak jó kezdeményezések, hogy vannak 
kegyhelyeink és Mária Rádió, miközben vallásszabadság cí-
mén mindenféle zagyvaságot és tőlünk idegen keleti-nyugati, 
felhígított vallási koktélt fogyasztunk és terjesztünk, mert hát 
„erre van igény”. Ha meg akarunk maradni Mária kötényében, 
akkor nekünk közösségként is oda kell hajtanunk szívünket, 
akaratunkat Szent Fiának evangéliumához.

A név a régieknél az egész személyt jelentette. Megpecsételte 
a hordozó személy sorsát. Jellemezte karakterét. A név viselője 
névadójával azonosult. A mai lányok-asszonyok hogyan viselik 
a Mária nevet? Azonosulnak-e a névadóval?
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Az Ószövetségben a leányok névadását nem kötötték konk-
rét szertartáshoz, mint a fiúkét a körülmetéléshez, így nem tud-
juk, mikor kapta Mária szüleitől ezt a nevet. A hagyomány tud-
ni véli, hogy a zsidóknál a leányoknak két héttel a születésük 
után adnak nevet. Népszokásaink szerint, amíg a gyermeket 
meg nem keresztelték, addig nem szólították nevén. De Máriát 
maga Isten „keresztelte” meg, aki már fogantatásától eljegyezte 
őt magával. És ha az Úr a Mária (mirjam = úrnő) nevet adta neki, 
akkor ő valóban úrnő, tengernek csillaga, megvilágosító.

Isten ismer minket a legjobban, hisz ő alkotott. Ő már 
anyánk méhében nevünkön szólít. A keresztségben pedig új 
nevet ad, a nevére irat minket. És ez a név kötelez. Olyanoknak 
kell lennünk, olyanokká kell válnunk, amilyenekké nevünk 
felhatalmaz. Máriát is Isten adta nekünk. Neve napján most 
imáink virágcsokraival köszöntjük. Mária tehát nem a saját ne-
vét akarja fényesíteni, hanem Isten nevében, Isten dicsőségére 
jár közben értünk. Azért „adja nevét” kezdeményezéseinkhez, 
hogy sikerre vigyük az evangélium örömhírét, hogy az Úr ne-
vében tegyünk jót egymással, gyűljünk össze imádkozni, és 
hajtsuk meg térdünket, szívünket és akaratunkat fönsége előtt. 

A középkorban Temesvári Pelbárt ferences hitszónok Mária 
nevének betűiből külön jelentéstartalmakat is kikövetkeztetett. 
Azt mondja, Mária nevének öt betűje azt jelenti, hogy Isten öt 
nagy jótéteményt adott a világnak általa: A: advocata – ő a mi 
ügyvédünk, M: misericordia – könyörületes, R: reparatrix rui-
nae – helyreállítja az emberi romlást, I: illuminatrix – ő a világ 
és az egyház megvilágosítója, az utolsó a pedig A: auxiliatrix 
– szükségünkben és nyomorúságunkban ő a kisegítő.

Ha az utcán gyermekét babakocsiban tologató vagy sétáltató 
kismamával találkozunk, első kérdéseink egyike, hogy hívják?
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Minket hogy hívnak? Mi máriás keresztények vagyunk-e? 
Látszanak-e rajtunk Mária nevének jegyei? Van-e időnk, erőnk, 
szándékunk másokért közbenjárni, rajtuk segíteni? Mária úgy 
ügyvéd, hogy nem kell lefizetni, nem a jogi kiskapukat keresve 
intézi el azt Istennél, amire mi nem vagyunk képesek, hanem 
anyai pártfogását latba vetve „lágyítja meg” Szent Fia szívét, 
miközben szavával és példájával arra bátorít, tegyük meg azt, 
amit Jézus mond. Szeretetünkkel begyógyítjuk-e a körülöttünk 
élők sebeit? Világosságot, szépet, jót sugárzunk-e magunk kerül 
beszédünkkel, hitünk erejével, tapintatunkkal, nagyvonalúsá-
gunkkal? Számíthatnak-e ránk mások – családtagok, barátok, 
munkatársak –, vagy begubózunk önző hétköznapjainkba, 
gondjainkba és állandóan panaszkodunk?

Gondoljunk csak bele, amikor valamit aláírunk, azzal kife-
jezzük, hogy vállaljuk, igaznak tarjuk az irat tartalmát, egyet-
értünk vele. Nevünk beazonosít minket, nem lehet letagadni. 
Aláírás nélkül nem hiteles a dokumentum. Kézjegyünk egyedi, 
sajátos, megismételhetetlen, mint az ujjlenyomat. Nem lehet azt 
hamisítani. A név megvéd a hamisítástól. 

Mária nekünk is névjegykártyát oszt: ezen az úton érhetitek 
el Szent Fiamat. Bármikor rám csöröghettek, az égi online kap-
csolat szüntelen működik… Mária neve védjegy: megvéd min-
ket minden hamis vallásoskodástól. Beazonosít minket: Fiának 
testvérei vagyunk. Ő a mi közös édesanyánk.

 Ha nagy énekesek, sztárok autogramot firkantanak köny-
vünkre, ruhánkra, hanglemezünkre, féltve őrizzük, mert meg-
tiszteltetés számunkra, büszkék vagyunk arra, hogy legalább 
kezet szoríthattunk velük, hogy miénk lett legalább az aláírá-
suk. Mária neve a legszebb, legértékesebb égi márkanév… Rá 
biztos lehet hivatkozni Istennél…
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Amikor házasságot köt a férfi és a nő – főleg manapság, az 
egyenjogúság világában –, felveszik egymás nevét. Az apa a gyere-
két a nevére íratja, s ezzel elismeri, hogy tőle származik. Máriában 
Isten a nevére íratott minket, családtagjának számítunk…

1969-ben szentelték fel a názáreti Angyali Üdvözlet bazili-
káját, amelyet 15 évvel ezelőtt nekem is volt szerencsém látni, 
több paptársammal együtt. Ez a templom egy 1700-as években, 
a ferencesek által épített szentély helyén épült. A 20. századi fel-
szentelést a régi templom romjainak eltakarítása, illetve rendbe 
hozása, és különféle ásatások előzték meg. Egy olasz régészcso-
port tagjaként Bellarmino Bagatti ferences régész gondolt egy 
merészet, és utánajárt, mi a története ennek a bazilikának. Szó 
szerint ásatásokba kezdett, és rögtön kiderült, hogy nem igaz 
a sokat hangoztatott, turistakönyvekben szereplő állítás, mi-
szerint a templom alatt római sírok voltak. Az ásatások során 
ugyanis nem sírokat találtak a templom alatt, hanem ősi lakó-
házak jól látható nyomait és egy keresztesek által épített temp-
lom romjait, az alatt viszont egy bizánci templom maradványai 
kerültek felszínre. És itt jött a meglepetés: még mélyebbre ásva 
egy ősi zsinagógát tártak fel, amely a názáreti keresztény zsi-
dók/zsidó-keresztények zsinagógája volt. Tehát Názáretben is 
virágkorát élte a keresztény egyház. A régész, ferences szer-
zetes atya pedig a zsinagógatetőt támasztó egyik oszlop alján 
görög betűs feliratot talált: Kaire Maria (Üdvözlégy Mária). A 
történelem első Ave Maria-ja kőbe vésve. Egy másik oszlopon 
örmény felirat volt: Szép Szűz!

Bebizonyosodott, hogy ezek a feliratok messze az első ma-
riológiai zsinatok előtti időkből származnak, vagyis Mária-tisz-
teletünk hiteles tárgyi bizonyítékai. A Mária-tisztelet tehát 
egyidős a kereszténységgel, és ott született, ahol ez az egyszerű 
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leány, majd édesanya élt, Názáretben. Mária az egyház identitá-
sát erősíti. Luther Márton is Mária-tisztelő volt, a keleti egyház 
ikonjai is zömében Mária- vagy Madonna-ábrázolások. Aho-
gyan nemzeti hőseinket, írókat, politikusokat, hadvezéreket 
tisztelünk, szobraikat megkoszorúzzuk, Máriát, Megváltónk 
édesanyját is tisztelnünk, szeretnünk kell. És ez jó. Nem celeb-
kultusz ez, nem a hitnek egy giccsesebb változata ez, mert hát 
Jézushoz nehéz lenne közel kerülni, és Mária könnyebb „falat”, 
hanem inkább egy egészséges anya-gyermek kapcsolat. Ha Jé-
zus testvérnek tekint, akkor mi mindnyájan Mária gyermekei 
vagyunk.

Amikor tehát a rózsafüzért imádkozzuk, vagy a legősibb 
Mária-imánkat – Oltalmad alá futunk… – egy olyan megszakít-
hatatlan láncolatba, folyamatba kapaszkodunk bele, amely a 
kereszténység kezdetéig nyúlik vissza.

 Mária ikon, példakép, hivatkozási alap. Ő a par exellence 
nő, akire felnézhetünk, akire hivatkozhatunk imáinkban. Ha 
őt tiszteljük, Szent Fia szeretetét is elnyertük. Mert Isten kedvét 
találta benne, mert elénk élte az Istenhez tartozás általunk is 
követhető életstílusát. Mária monogramját is belevarrjuk zász-
lóinkba, liturgikus ruházatunkba, mintegy védjegyet, ami által 
hisszük és valljuk, hogy Istenhez is közelebb kerülünk. Mária 
neve mögött ott van az ő élete, makulátlan tiszta személye, hite 
és odaadása, ami kezeskedik arról, hogy jó kezekben vagyunk, 
ha nevét hívjuk segítségül.

 Mária a mi édesanyánk, de nem csak a miénk. Ő nemcsak a 
magyarok ősi Boldogasszonya, hanem ő az Egészen Szép Szűz, a 
Babba Mária, akinek köténye alá befér minden nemzet, minden 
vallás fia-lánya, beférnek a muzulmánok és a hinduk, beférnek 
az indiánok és a kínaiak egyaránt. Az ő neve összetartozásunk 



záloga, ő mindenkinek az édesanyja. Neve nemcsak megkü-
lönbözteti őt a föld minden asszonyától, hanem személyében 
az egész emberiség égi közvetítője jelent meg a Földön. Akihez 
életünk bármely pillanatában bizalommal fordulhatunk. 
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20. várakozó boldogasszony22

Kedves Ünneplő Testvérek!

Az adventet beragyogja a Szeplőtelen Fogantatás ün-
nepe. Számunkra ez fényesebb a Luca-napnál, a 
Borbála-napnál, de még a Mikulásnál is. Vajon mitől? 

Hiszen elég furcsa Mária-ünnep. Ha mondjuk „V árakozó Boldo-
gasszony” nevet viselné, érthetőbb lenne. De így…

Mi az, hogy szeplőtelenül fogantatott? Hát a többi anyák 
szeplősek? Vagy a fogantatás a bűn? Ha két ember szereti egy-
mást, és szerelmükből gyermek fogan, új élet születik, az bűnös 
fogantatás?

És ha Máriát bűntelenül foganta édesanyja, akkor ő amolyan 
steril ember volt, akinek fogalma sincs az emberi élet mélysége-
iről, vérre menő küzdelmeiről? És miért ünnepeljük a foganta-
tást, akkor, amikor néhány hét múlva már Szent Fia születésé-
nek örvendünk?…

Felvilágosult, posztmodern korunkban csak úgy sorjáznak 
bennünk ezek a kérdések. Mint feleselő gyermekek, akik nem 
akarják érteni, s elfogadni szüleik tapasztalatát, jó tanácsát, ma-
radi érvelésnek bélyegezve azt.

Mindenekelőtt lássuk az ünnep kialakulásának néhány moz-
zanatát. Már a Biblia első lapjain arról értesülünk, a szentíró 
képszerű megfogalmazásában, hogy a kezdeti, Isten akarata sze-
rinti idill, paradicsomi állapot, bűntelenség Ádám s Éva vétké-
vel, az ősbűnnel megszakadt. Valami elromlott. A szabadságba 

22 Búcsús beszéd, Csíkdánfalva, 2014. december 8.



174

belekódolt bűn lehetősége rosszrahajlóvá tette az ember akaratát, 
értelmét elhomályosította, s eme képesség, állapot az emberiség 
terhes öröksége lett. Ezt nevezzük áteredő bűnnek. Isten azonban 
nem hagyta annyiban, szabadítót ígért. Az őskígyó fejét majd Éva 
ivadéka, egy bűntelen ember, a Messiás fogja eltiporni, akit a te-
remtő Atya küld… Később, az évszázadok folyamán a próféták 
jövendölései is ezt támasztották alá. Egyházunk, a kinyilatkozta-
tás alapján ezt vallja: Isten végtelen szeretete, irgalma, tisztasága 
és szentsége felragyogott Jézus Krisztusban, akit a Szeplőtelenül 
Fogantatott Boldogságos Szűz Mária szült e világra. Hogy ő mint 
„második Éva”, erre a különleges anyaságra méltó legyen, Isten 
gyöngéden, elővigyázattal és tapintattal már fogantatásától bűn-
telenné, szeplőtelenné tette. A Szűzanya bűntelenségét a keresz-
tények kezdettől fogva vallották és ünnepelték. Nyilván ezt csak 
kikövetkeztetni tudjuk a megváltás művéből, direkt, kifejezett, 
egyértelmű bibliai utalást nem nagyon találunk. De anyaszent-
egyházunk – mint minden más kötelező érvényű hitigazsággal 
tette – odafigyelt a hívő nép meggyőződésére, s ha kellett, évszá-
zadokig várt a dogma megfogalmazásával és kihirdetésével. Így 
történt a Szeplőtelen Fogantatás dogmája esetében is. Több mint 
tizenhét évszázadnak kellett eltelnie, hogy ünnepélyesen hitté-
tellé váljon:  1854. december 8-án, IX. Piusz pápa idején ez is meg-
történt. Az egyházunk fölött őrködő Szentlélekisten – aki Mária 
méhét is megtermékenyítette – csodájának tudható be, hogy 
négy évvel később, 1858. március 25-én, Lourdes-ban, egy írni-ol-
vasni alig tudó egyszerű lánynak, Soubirous Bernadette-nek, a 
földünket tizennyolcszor meglátogató „Csodálatos Hölgy” (Szent 
Szűz), megannyi sürgetésre válaszolva, francia nyelven önma-
gát Szeplőtelen Fogantatásnak nevezte… Ez az esemény a világ 
előtt addig ismeretlen városkát, Lourdes-t a világ legismertebb 
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Mária-kegyhelyévé, zarándoklati célpontjává tette, ahol évente 
több millió ember megfordul testi-lelki gyógyulást keresni. Im-
már több mint százötven éve – Isten ajándékaként – a jelenés 
barlangja előtt fakadó vízforrás jelzi, hogy a sok imádság a kü-
lönleges égi beavatkozást is kiesdette. A tudomány és az orvosok 
mind a mai napig szó szerint „csodájára járnak” a csaknem 100 
különleges gyógyulási esetnek, amelyekre nincs logikus, szak-
szerű, emberi magyarázat, egyedül csak a hit.

Testvéreim, így ér össze Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatá-
sának Ünnepe a mi adventünkkel. 

Álljunk meg egy kissé az angyali üdvözlet jeleneténél. Hi-
szen ezt hallottuk az evangéliumban. Ekkor jelenti be Gábriel, 
az Úr angyala Máriának a jó hírt: ő lesz a Megváltó édesanyja.

Mária meglepődik, de nem ijed meg. Kegyelemmel teljes – hall-
ja a köszöntést. Talán ebben a tömör minősítésben van a szep-
lőtelenség kulcsa, nyitja. Mária titkának, rangjának és méltósá-
gának lényege. Kegyelemmel teljesnek lenni ezt jelenti: nincs 
benne hiány. Az ő élete teljes, ép, hibátlan. Mert a bűn az épség 
megromlása bennünk. A szükséges jó és a jó utáni vágy hiánya. 
Az egész széttöredezett, darabokra szakadt. Megelégszünk a 
kevésbé jóval is. A látszattal, a kudarccal, az igénytelenséggel 
is. Beletörődünk abba, hogy nem vagyunk tökéletesek, belefá-
sulunk a középszerűségbe, és legyintünk: minek? Úgyis meg-
kísérthetőek vagyunk, „ilyen az ember”. Szinte kellemesen zson-
gító elernyedés kerít hatalmába, hogy „így is jól van”. Mintha a 
pék körberágná a frissen sült kenyeret, és úgy adná el a boltban. 
Igen, Mária kegyelemmel teljessége azt jelenti, hogy ép volt, az 
áteredő, átöröklött szeplő és ránc nélkül, teljesen, a kegyelem-
mel betelve állt Isten angyala előtt. Ő ennek addig talán nem 
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is volt tudatában. S utána sem szédült meg, nem részegült meg 
ettől az erkölcsi, lelki magaslattól, mert tudta, hogy ez isteni 
ajándék: kegyelem.

Ezt persze érthetjük erre a kiválasztottságra is – tudniillik 
hogy Isten őt fogantatásától előkészítette, hogy teste-lelke, sze-
mélyisége, anyasága Szent Fiához méltó földi hajlék legyen –, 
de érthetjük az ő Isten-közelségére is. Arra, hogy emberileg ő 
is mindent megtett, hogy élete edényét mindenestől kiüresítse, 
hogy Isten az ő kegyelmével csordultig megtölthesse. Készen 
állt a kegyelem befogadására. Nyitott volt az Isten meglepeté-
seire. Még csak nem is sejti, milyen hírrel szolgál az angyal, de 
arra már kész, hogy együttműködjék a gondviselés terveivel. 
Mária okos, talpraesett nő. Nemcsak a szívével, hanem a fejével 
is gondolkodik. Chesterton jegyzi meg: „a nők mindig valakihez 
beszélnek, a férfiak a témához szólnak hozzá…” 

Mária visszakérdez az angyalnak: Hogyan történik mind-
ez, amikor én férfit nem ismerek? Megdöbben ezen a kiváltsá-
gon, értetlenül áll az isteni kívánság előtt, hiszen fel kell áldoz-
nia érintetlenségét, emberi terveit, talán a boldog házaséletről 
szőtt álmait, de nem hatódik meg annyira, hogy nyomasztaná 
kicsiny sége, kisebbsége, hogy csak kiszolgáltatottságát kelljen 
éreznie és éreztetnie a teremtő Istennel szemben. Határozott nő, 
aki alázattal, tisztelettel, de egyenrangú partnerként áll a kül-
dött előtt. Az is érdekes, hogy Isten, amikor minket meglátogat, 
végtelenül tiszteletben tartja emberi méltóságunkat. Nem ront-
ja le személyiségünket, nem szünteti meg szabadságunkat. Le-
het tőle kérdezni, „közös dolgainkat”, a kényes kérdéseket is meg 
lehet vele beszélni. 

Isten a nőkkel tárgyal, amikor az élet titkáról egyeztet. A nők 
hordozzák az élet titkát. Így a felelősségük is nagyobb. Vajon ők 
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megtárgyalják-e Istennel és férjükkel, mielőtt élet, s halál kérdé-
sében hoznak döntést? Egyáltalán van-e joguk a saját testükhöz, 
az úgynevezett szabad élethez, amikor Isten beléjük progra-
mozta az élet, a fogantatás titkát? Örömteli-e a szexualitásunk, 
vagy bűnnel fertőzzük, mert kikapcsoljuk belőle az élet Istenét, 
aki nekünk ezt az örömet és csodát készíti? 

Legyen a te igéd szerint – válaszolja az angyalnak. Nem ellen-
kezik. Elhiszi, hogy az angyal Isten küldötte. Isten akarata az el-
sődleges, és kész arra, hogy belevágjon a megvalósításba. Mária 
egész életét nézve is feltűnő, hogy nemcsak az a töprengő, vagy 
netán hajbókoló, meghunyászkodó ember típusa, hanem a tevé-
keny szereteté. Anélkül, hogy „dominálnának személyiségjegyei”, 
képes a háttérben, a názáreti csendes hétköznapokban marad-
ni, és minden gesztusa Jézusra utal. Tóth Pál szerint olyan, mint 
a „mennybolt égszínkékje, amelyen a Nap ragyog…”

 Úgy „befolyásolja” az eseményeket, úgy van azokra rálátása, 
hogy megtesz mindent, ami tőle függ. És amint látjuk, az üd-
vösség művében sok minden tőle függ. Közben meg folyamato-
san Isten akaratába simul. Pedig nem akar karriert építeni, nem 
vesz el a konyhában vagy a pelenkák között sem, amiért anya 
lesz, nem marad le semmiről, ami szép és fontos, ami boldoggá 
teszi őt és szeretteit. Az ő élete nem szól másról, mint hogy álta-
la megtestesüljön az Ige.

Pörgős, túlélős, rámenős világunkban szeretjük mi irányíta-
ni a dolgokat, mi szeretjük meghozni a döntést még Isten helyett 
is. Hadd legyünk a magunk urai. S miközben természetesnek 
vélünk sok mindent, ami „kijárna nekünk”, bagatellizáljuk fele-
lősségünket, nem tartjuk bűnnek a bűnt, s nem érzékeljük a cso-
dát, a kegyelmet, az ingyenes megajándékozottságot. Kiveszett 
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érzékünk az Istenre figyelésre. Ezt az érzéket kellene újra elles-
nünk a Szeplőtelen Szűztől.

Mária tevékenyen várakozik. Isten országa és a fakanál nála 
egymásra találnak. Példája az adventi hétköznapokban is meg-
tanít minket várni. Eltanulhatjuk tőle azt a lelki intelligenciát és 
tettrekészséget, ami nem sürgeti a dolgokat, nem kéri számon 
Istent, ha valami nem terveink szerint történik.

Érdekes, a tudósok által végzett tanulmányra bukkantam 
nemrég: ötéves gyerekeknek adtak két-két szem cukorkát, és 
elmondták, hogy ha lesz türelmük kivárni, amíg visszatérnek 
a felnőttek, és addig nem eszik meg a két szemet, akkor még 
kapnak egy nagy tábla csokit is, de ha nem várják vissza, akkor 
csak azzal maradnak, amit megettek. Kintről figyelték, hogy 
melyik gyermek hogyan bírja, később majd az életútjukat is:

• aki rögtön megette, eléggé sikertelen felnőtt lett;
• aki várt, de aztán feladta, abból amolyan középkáder, kö-

zepes vállalkozó sikeredett;
• akik meg kivárták, azokból lettek az igazi nagy emberek…

Tehát „tudományosan” is érdemes várni a megfelelő pilla-
natra… Csak sajnos néha a megfelelő pillanatot képtelenek va-
gyunk felismerni… 

Az édesanyának is várni kell, amíg kilenc hónap alatt kifejlő-
dik, születésre „előkészül” a gyermek. Közben még rengeteg dol-
ga akad, hogy ő is felkészülten fogadhassa a születendő új éle-
tet. Ahogyan a földművesnek is várnia kell a termés beéréséig, 
és mindent megtesz, hogy a vetés, a gyümölcs érlelődjék, de 
tudja, hogy az igazi csodát Isten adja. Mária nem volt türelmet-
len, mi se legyünk azok. A türelmetlenség azt jelzi, nem bízunk 
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eléggé Istenben, nem adunk neki esélyt, hogy megmutassa, mi 
a jó nekünk. Mi akarjuk ellenőrzésünk alá vonni életünk min-
den területét. Tolakodóan, türelmetlenül akarjuk megoldani a 
természet titkait, uralni az időjárást, a természetet, testünket, 
egészségünket. Ha egy kicsit meghűlünk, azonnal a legnagyobb 
bajra gondolunk, és futunk az orvoshoz, a várandósság alatt is 
hány fölösleges vizsgálatnak vetjük alá magunkat, nehogy va-
lami baj legyen, s ne tudjunk előre róla… stb. Folyton rohanunk 
valahová, szeretnénk mihamarabb túlesni, akár még egy szülé-
sen is… (pl. császárolás). S emiatt stresszeljük magunkat, nem 
tudunk igazán örülni semminek, hamar megunjuk, természe-
tesnek vesszük azt is, ami új, ami szép, ami Isten csodája. 

Testvéreim, ne aggodalmaskodjunk, hogy mi lesz majd. Ez 
(az adventi) remény ellentéte lenne… Gyökössy Endre úgy ne-
vezi ezt a betegséget, hogy gonditisz: beteges aggodalmaskodás. 
Aki gondjaiba belebetegszik, aki nem látja, nem veszi észre a 
gondjai mögött az élet szépségeit, Isten ajándékait és megnyug-
tató jelenlétét – afölött elhatalmasodnak a gondok. Az ilyen 
ember kiállhatatlanná válik. Folyton panaszkodik és elégedet-
len. A kis problémákat felnagyítja, a nagy dolgokat lekicsinyli. 
Cselekvő lendülete lebénul, mindenben csak bajt és veszélyt lát, 
áldozatnak és vértanúnak kiáltja ki magát, aki mindig vesztes. 
Lúzer, ahogy ma mondanók. Számára sosincs jó idő, őt mindig 
veri az élet: ha van sapkája, azért, ha nincs, azért. És ez az ördö-
gi kör rányomja bélyegét házastársi, családi, munkahelyi, em-
beri kapcsolataira is. Morcossá, megkeseredetté válik, és rossz 
társaságnak bizonyul. Idegfeszültségében és zaklatottságában 
mindig másokat hibáztat, betokosodik gondjai körül, s a másik 
emberben csak a rosszat veszi észre, amellyel neki minduntalan 
ártani akarnak Az ilyen ember tele lesz előítélettel, görcsökkel, 
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nem tud ellazulni, időt szánni magára, a csendre, a természet 
csodálatára, egy baráti beszélgetésre. Állandóan összeeskü-
vés-elméleteket gyárt, és kétségbe vonja mások jóindulatát. Pe-
dig lehet, hogy a főnöke csak azért beszélt gorombán vele, mert 
ideges, a szomszéd kőműves pedig nem bosszantani akarja a 
sok kopácsolással, csak egyszerűen végzi a munkáját, a barát-
nője, ha nem veszi fel azt az átkozott telefont, nem azért teszi, 
mert pikkel rá, csak letette a kisasztalra, míg a konyhában épp 
majonézt kavar…

Mária példája segít, hogy tágítsuk ki látókörünket, nézzünk 
bizakodóan a jövőbe, mert várakozásunknak, adventünknek 
tétje van: Isten valami nagyon szépet készít nekünk. Legyünk 
készek arra, hogy Isten állandóan beleszólhasson életünkbe. 
Legyünk készek várni, változtatni, s ha kell, változni is. Ne 
tépjük fel azonnal a rég várt levelet, ne bontsuk ki azonnal az 
ajándékot, ha először magára az ajándékozóra kellene egyszer 
időt szánni. Ne dobjuk sutba ötleteinket és bizalmunkat, csak 
mert Isten ott helyben nem oldotta meg kéréseinket. Tanúsít-
sunk hitet, önmérsékletet és türelmet Istennel szemben. Hi-
tünkbe kapaszkodva szemléljük higgadtan a világ változásait, 
és ne kapkodjunk azonnali megoldások, olcsó reklámok után. 
Előlegezzünk bizalmat Istennek, mint a Szűzanya. Az ismeret-
len, előttünk még nem világos isteni tervre is mondjunk bátran 
igent, és kezdjük keresni mindennap, mindenben az Úr akara-
tát. Ragadjon ránk Mária élhető, eredeti, ma is időszerű életstí-
lusa, lelkesítsen magatartásmintája. Kezdeményezzünk mindig 
annak tudatában, hogy nemcsak ő, mi magunk is kegyelem-
mel teljesekké válhatunk. A Megváltó születése ekkor lesz igazi 
öröm, meglepetés és boldogság forrása.

Ámen.
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21. a Székely öntörvényűSég ára23

Krisztusban Szeretett Testvérek!

Egy kis történelmi áttekintéssel kezdjük mai emlékezé-
sünket. A törökök elfoglalják Buda várát. A Magyar 
Királyság 1541. augusztus 29-én három részre szakadt.

Az ország középső része Budával együtt a török uralom alatti 
hódoltsági terület lett. A török hódoltság másfél évszázadig tar-
tott (1686-ig), s a török által megszállt terület fokozatosan gya-
rapodott az újabb foglalások révén. A Felvidék és a Dunántúl 
(az ország északi és nyugati része) megmaradt a Királyi Ma-
gyarországnak, ahol a Habsburgok uralkodtak. A maradék: 
a Tiszántúl és Erdély önállósodott, ebből alakult ki az Erdélyi 
Fejedelemség, amely a töröknek adót fizető hűbéres államként 
működött, és Fráter György szervezte állammá.

 János Zsigmond halála után az erdélyiek először éltek a  
szultántól kapott szabad fejedelemválasztás jogával, és 1571-ben 
megválasztották Báthory Istvánt fejedelmüknek (1571-75). Őt 
később a lengyelek királyuknak választották. A Báthory család 
több tagja váltotta egymást a kormányzásban-uralkodásban 
(Zsigmond, András, s az utolsó közülük Gábor).

Báthory András (1566–1599) 1599. március–1599. novemberig 
uralkodott
Apja testvérének – Báthory Istvánnak – a lengyelországi udva-
rában nőtt fel, és már fiatalon gyors egyházi karriert futott be: 

23 Búcsús beszéd, pásztorbükki engesztelő búcsú, Csíkszentdomokos, 2014. október 12.
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1583-ban püspök, majd rövidesen bíboros lett. 1599 márciusá-
ban foglalja el az erdélyi fejedelmi tisztséget, miután rokona – 
Báthory Zsigmond – lemond az ő javára. Mivel Rudolf császárt 
zavarja, hogy a Báthoryak még mindig bírják Erdélyt, ezért 
Vitéz Mihályt kéri fel, hogy Erdélyt hódítsa meg a császáriak 
számára. Mihály vajda benyomult Erdélybe, a maga oldalára 
állította a Báthoryakkal elégedetlen székelyeket, majd Szeben 
mellett, Sellenberknél legyőzi Báthory Andrást. A vesztes feje-
delem lengyel földre akar menekülni, de útközben csíki széke-
lyek elfogják és végeznek vele.

Áprily Lajos a Bíboros című drámájában – egyesek szerint – kis-
sé megszépíti a bíboros-fejedelem alakját, karakterét, amikor 
azt állítja róla, hogy tépelődő, mély érzésű, szellemében is nyi-
tott egyházi ember – Palestrina zeneszerző egyik művét is neki 
ajánlja –, aki azért hagyta ott a szép jövőjű warmiai püspök-
séget, azért jött haza, unokatestvére kérésére, azért vállalta el 
a fejedelemség vezetését, mert meg akarta menteni hazáját, de 
végül csak meghalni tudott érte.

(Persze kérdezhetnénk: melyik a jobb? Élni, vagy meghalni a 
hazáért? S ha már itt tartunk, hogyan „jobb” meghalni: az ellen-
féllel szemtől szembe, harc közben, vagy saját véreink gyilkolja-
nak le? Melyik nagyobb dicsőség? És melyik a fájdalmasabb?…) 
Egyébként is nem gyávaságból menekült, mert ő a részét meg-
harcolta, és meg tudta magát védeni…

 Kedves testvérek, fogadalmi búcsún vagyunk.
Arra emlékezünk, hogy a bíborost a székelyek megölték. 

Nem lehetünk büszkék erre az emléknapra. Nincs mit ünnepel-
ni. Nagy Kristály András és Balázs Mihály (Ördög) nem hősök, 
akiket ünnepelni kellene. Fájdalmas eseményeket elevenítünk 
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fel ma, hiszen székely őseink az erdélyi fejedelemség önállósá-
gáért vérükkel fizettek. Úgy is, hogy valaki uszítására, elége-
detlenségből vagy bosszúból saját fajtájukra támadtak, egymást 
ölték.

Szomorú ez a 415. évforduló. Ez a nap a tükörbe nézés ideje, 
egy nyilvános lelkigyakorlat. Szembesülés az igazsággal, hogy 
ezek is mi vagyunk. Nem győzelmet ünneplünk, hanem a ke-
gyelet és a fájdalom, az engesztelés lelkülete hoz ki minket ide a 
hegyre. Hogy imánkkal, Isten irgalmában bízva, a múlt és a je-
len bűneiért vezekeljünk. Legyünk őszinték, mert a történelem 
ítélete előtt és Isten színe előtt állunk. Értelmetlen mentségeket 
keresnünk, a történelmi csillagállással takaróznunk, s az akkori 
politikai helyzetet okolnunk. Kristály Andrást, Ördög Balázst 
és társait nem kérték arra, hogy megöljék a fejedelmet.

 Elgondolkodtató, hogy akkor is, előtte is, az évszázad alatt, 
abban a reményben, hogy kivívjuk úgynevezett szabadságun-
kat, átálltunk a törökhöz, vagy éppen a keresztényellenes csapa-
tokban harcoltunk. Egymással szembe hullott a vérünk. A vé-
rünk szembefeszült a hitünkkel. Elvakított a sértett büszkeség 
és a szabadság utáni vágy.

 A bíborost is megölték, mert ő nem volt székely, hiába volt 
katolikus, hiába volt ártatlan a Báthory-család addigi bűneiben, 
ő volt az áldozat, rajta álltak bosszút. Holott annyi (más) mód-
ja lett volna akkor is a fejedelem felelősségre vonásának (élve), 
miközben Mihály vajda gyakorlatilag átverte, felhasználta őket, 
hogy Erdélyt rövid ideig megkaparinthassa. Ezért kellett beáll-
ni a seregébe a székelyeknek?…

Mert a székely ember elsősorban székely, s utána magyar és 
katolikus, vagy más felekezetű. 
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Milyen is a székely?
Testvéreim, büszkeséggel tölt el, hogy székelyek vagyunk, s ez 
jól is van. De valójában kik vagyunk? Milyen a székely ember? 
Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a kérdést. Különféle vélemé-
nyek, beskatulyázások, előítéletek, ellenségeink vagy az idege-
nek által táplált érzések, tapasztalatok manapság is erősítik ezt 
a székelyekről alkotott képet.

Először is, amire méltán lehet büszke a székely, hogy szava-
tartó. Amit megígér, azt állja. Az e-t á-nak vagy ö-nek ejti. Nem 
beszél fölöslegesen, szinte szófukar, mégis szókimondó. Tömö-
ren, lényegre törően közli mondandóját. Mellébeszélés nélkül. 
Csak érteni kell a nyelvén. Mikor megszólal, élére állítja szavait, 
esze „feszt keze ügyibe” van. Jó mesterember, büszke, konok, sőt 
nyakas (bütürmec, akaratos, önfejű). Amit a fejébe vesz, azt vég-
hezviszi, akkor is, ha a víz alatt kell a tenyerét megköpnie.

Öntörvényűsége nem ismer pardont. Ezért a sok meggondo-
latlan önbíráskodás.

A zord életkörülmények (a külvilágtól elzáró hegyek, a ke-
gyetlen telek, a mostoha termőföld stb.) megedzették, életreva-
lóvá tették. A székely ember leleményes, szorult helyzetben is 
feltalálja magát. Facsarintos eszének, furfangos észjárásának 
köszönhetően a mostoha körülményeket is képes javára fordíta-
ni, s ha kell, „megél még a jég hátán es”. Ezért becsül meg és hasz-
nál ki minden talpalatnyi földet, ezért képes ezermester lenni, 
ezért értékeli a természet és Isten ajándékait.

A kevésnek is tud örülni. Dalra fakad örömében és bánatában. 
Szeret és jól tud mulatni. Bírja a hideget, a szidást, s a pálinkát, 
mindig kéznél van a bicskája. Neki nem kell a másé, de amiért 
megdolgozott, az az övé. Képes kiállni jogaiért, az igaz ügyért. 
Nem szereti a kötöttséget, főleg nem a diktatúrát, a terrort.
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Szabadságszerető, idegen tőle a jobbágyoskodás, a jobbágylel-
kület. Nem „paraszt”, nem rabszolga, még akkor sem, ha inkább 
falusi, mint városi. Szolgál, de nem szolgalelkű. (Ezért áll közel 
szívéhez az autonómia…) A fenti kérdésre, hogy miért ölték meg 
a bíborost, talán ez az egyik válasz: azért, mert bíztak az ígéret-
ben, s a fejedelem megszegte szavát. Úgy érezték, a Báthoryak, a 
nemesek becsapták őket, elvették szabadságukat – s ez elvakulttá 
tette őket. Úgy érezték, eljött a leszámolás ideje, az indulat, a düh, 
a keserűség elvakította őket, és saját főpapjukra támadtak.

Mert a székely ilyen: bízik a tekintélyben, a hiteles vezetőben, 
mert tudja, hogy az igazat mond. És ha a székelyt motiválják, fel-
tétlenül bízik vezetőiben, és hűségesen kiáll mellettük. De sajnos 
sokszor átverik, hitegetik ma is, éppen úgy, mint akkor tették.

Harcos, küzdő, önellátó a székely ember. Azt mondják: 
„olyan, mint a magyar, csak egy kicsivel több…” Vagy tetézzem ezt 
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. Magá-
nyos fenyőként egyedül szeret csinálni mindent, de ha szükség 
van, összefog és kalákában is megmutatja erejét. Szíjas, ellenál-
ló, kitartó, nem ijed meg az árnyékától. Bátran belevág új dol-
gokba is, s végigviszi, amit elkezdett.

Furfangos, csavaros eszű góbé, kenyere a tréfa és a huncut-
ság, szeret élcelődni, de könnyen meg is sértődik. Érzelmeiben 
visszafogott, de mély érzésű, nagyszívű, és őszintén szeret. So-
kan – köztük saját fiai is, főleg a nagyvárosiak – lenézik, meg-
vetik. Primitívnek, együgyűnek, lemaradottnak, vidékiesnek 
tartják, csak azért, mert nem fut a divat után. Pedig ő képes 
alkalmazkodni, ha muszáj. És Kolozsvárt, Vásárhelyt, Brassót, 
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Budapestet kis túlzással ma is a Székelyföld látja el magyar 
utánpótlással. Székelyföldről áramlik most is a „humánerőforrás” 
szerte a nagyvilágba. Székelyföld ma is a nemzet belső anyaor-
szága, a magyarság lelki aranytartaléka…

Most pedig nézzük azokat a tulajdonságainkat, amelyek-
re 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 ro-
konságon belül, vagy azzal szemben, aki megbántott minket. 
És milyen nehezünkre esik a bocsánatkérés. Hány családban 
szűnne meg a szenvedés, ha bocsánatot tudnánk kérni…

A durvaság és az alkoholizmus mellé tegyük oda még az 
olyan „nemzetrontó” bűnöket is, mint például a gyermekgyilkos-
ság, a hitehagyás, a bosszúállás, a „megbocsát, de nem felejt” ha-
mis, önbecsapó 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… Höngörgőzünk le az oldalon, bele a szerelem-
patakba… Toljuk a különféle pártok, rendszerek, ideológiák 
szekerét, el- és beáruljuk, ha kell megnyuvasztjuk egymást a 
túlélés jegyében. Nyilván ezek nem csak székely „specialitá-
sok.” A hűség feladásáról nem is beszélek.

Testvéreim, a fejedelem gyilkosai kihez voltak hűségesek?
Mihály vajdához, a Habsburg császárhoz, a törökhöz, vagy saját feje-
delmükhöz? S ez ma is nagy kérés, amikor keletről és nyugatról egya-
ránt kapjuk az impulzusokat, miközben Budapest és Bukarest között 
ingázunk, attól függően, hol ígérnek több pénzt vagy önrendelke-
zést. Kinek adjuk el a szavazatunkat, a lelkünket? Lehet-e számítani 
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ránk, adni a szavunkra? Kitartunk-e a nehezebb, áldozatosabb mun-
kában csak azért, mert a hűség kötelez, vagy inkább a könnyebbik 
utat választjuk, s aztán keressük a mentségeket?… És hűségesek 
vagyunk-e Istenhez, amikor csak karácsonykor lépjük át a templom 
küszöbét? Ha ki találtunk jutni külföldre, a nagy szabadságba, a kül-
földi munkavállalás ürügyén, már megszűnik a tízparancs, mert a 
zsebünk, s a zsigereink irányítanak… Hűségesek vagyunk hazánk-
hoz, Erdélyhez, szülőföldünkhöz, amikor gyermekeink családjában 
már nem divat a két-három gyermek, amikor a vegyes családban, 
a szórványban a nyelvi és kulturális felhígulás a divat, a minden-
áron való alkalmazkodás és engedékenység tájba simuló, kislépéses 
politika, mert akkor „a gyermek jobban tud érvényesülni”… Karácsony 
Sándor filozófus szerint akkor vagy magyar, ha nemcsak nagy-
szüleid magyarok, hanem az unokáid is… Ezt külföldre szakadt 
gyermekeink majd el tudják-e mondani?… Hűségesek vagyunk-e 
olyankor, amikor a pénzbeli felkapaszkodás, a megélhetés fonto-
sabb, mint gyökereink erősítése? Hogy lehet erkölcstelenül hűsé-
gesnek maradni?…

Őseink püspökgyilkosságot követtek el, amely egyházi átkot 
von maga után ma is. A magyar himnuszban énekeljük, hogy 
megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Nincs ugyan kol-
lektív bűnösség, de tetteink következményeit el kell viselnünk, 
azokkal szembenéznünk, s belőlük tanulnunk. A hűséget nem 
önbíráskodással, nem bicskázással és késeléssel, hanem meg-
téréssel lehet megmutatni. Azzal, hogy magunkon kezdjük a 
nemzet, a világ jobbá tételét. Komolyan vesszük a házastár-
sunknak és Istennek az oltárnál, az esküvőn, a keresztelőn, a 
bérmálásban tett ígéreteinket. Megbecsüljük saját értékeinket, 
s azokból építkezünk, s állunk talpra újra és újra. Nem várunk 
mások kegyelemkenyerére s pályázataira.
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Báthory Endre életében is hazáját és Erdélyt szolgálta
Nem volt született hadvezér, sem háromfelé hajbókoló feje-
delem, ezért kellett meghalnia. Az úgynevezett szakemberek 
szerint gyenge, erélytelen diplomata volt. A diplomácia mint 
tudjuk: az okos kompromisszumok – de nálunk nagyon gyak-
ran a talpnyalás, a kétszínűség, a hazugságok – művészete. Va-
jon ha jó diplomata lett volna, most pozitív hősként ünnepel-
nénk? A vatikáni nuncius sem tudott segíteni rajta. Pedig ott 
már a pénz is meglett volna, hogy összehozzanak egy európai 
törökellenes ligát. Benne már sajnos nem bíztak sem a széke-
lyek, sem a rendek. Erdélyben nem akadt sok támogatója.

 A székelyek gyűlölték a Báthoryakat, a szászok a császár-
hoz hajlottak, a protestáns erdélyi nagyurak pedig nem szívlel-
hettek maguk fölött egy katolikus főpapot. Ráadásul nem volt 
gyakorlata a mindennapi életben, a politikai intrikákban, nem 
volt arra tehetsége, hogy hatalmát érvényesítse és megtartsa. 
Jóhiszemű volt, s emiatt politikai rövidlátóvá vált. Hiányzott 
belőle a politikában szükséges céltudatosság, a hadvezetés tu-
dománya, az erély, az uralkodás művészete. Nem tudott min-
den hájjal megkent politikus lenni, s ez lett a veszte. Ahogy ma 
mondanák, abban a kegyetlen világban túl papnak való volt. 
A naivságának, a becsületességének, az igazságba vetett hité-
nek lett az áldozata. Ott szúrták hátba, ütötték főbe – nem csak 
képletesen –, ahol nem is gondolta. De csodálkozunk ezen?

Feljegyezték, hogy – mielőtt még a csíkiak elállták volna a fe-
jedelem útját – hatnapi menekülés után, közös szentmisén vettek 
részt, és a bíboros együtt imádkozott szűkebb környezetével. Ez 
volt az „utolsó vacsorája”… A közelharcban is megvédte magát, 
amíg tudta, de aztán földi terveinek, hogy Lengyelországból se-
gítséget kérjen, az orvul lesújtó balta végképp véget vetett.
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Testvéreim! Megbocsátás nélkül nincs elengedés
Ne dédelgessük történelmi fájdalmainkat, hanem tanuljunk 
belőlük, és lépjünk a krisztusi útra. Ez terem nekünk Márton 
Áronokat ma is. A megbántottság, a levertség, a keserűség és a 
titkos visszavágás érzése és szándéka helyett inkább az imád-
ságos törlesztés, a lelki megújulás elhatározásával szívünkben 
emlékezzünk. Bánjunk óvatosan a nemzeti romantikával, és 
ne engedjük, hogy csoportos önzés, elfogult rózsaszín köldök-
nézés legyen belőle, mert ez nem segít a jelenben. Az állandó 
áldozati szerep, a folytonos sebnyalogatás nem vezet semmire. 
Csak hittel, erkölcsi tartással, Istenhez szorosabban kapcsolód-
va látjuk meg életünk, nemzeti történelmünk értelmét és célját. 
Engesztelődjünk ki múltunkkal. Fedezzük fel véres történel-
münkben is Isten ujjlenyomatát.

Ne vádolni akarjunk, se bűnbakot keresni, hanem szűrjük 
le a tanulságokat, s fedezzük fel a történelem eseményeiben a 
Gondviselés irgalmas akaratát.

Hitünk adjon egy másik látásmódot: nézzük Isten szemével 
életünket. S akkor fogjuk észrevenni: bizony sok minden látszó-
lag hiábavalóságnak is megvan a maga értelme. Szemünkben 
lehet valami értelmetlen, de a gondviselés terveiben nem. Nem-
csak bűneink következménye miatt szenvedünk, hanem szen-
vedve érleljük ki magunkból is a jót, a szépet, ami gyermekeink 
javára, Isten dicsőségére válik. Isten tervében nincs fölösleges 
szenvedés. Előbb-utóbb rájövünk, Isten miért engedte ezt meg, 
hová akar elvezetni, még ezzel a püspökgyilkossággal is.

Imádkozzunk üldözőinkért, ne szűnjünk meg megbocsáta-
ni, és a szeretettel, értelemmel és a munkával megoldani min-
den olyan ügyet, ahol azt hinnénk, hamarabb menne erőszak-
kal vagy a fegyverek hatalmával. Keresztény hitünk emeljen 
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ki minket a farkastörvények állati világából. Csak emberhez 
méltó a hit, a kitartó munka és az áldozatos szeretet. Kérjük 
nagy püspökünk, boldog emlékezetű Márton Áron égi közben-
járását, mert biztos, hogy ő ott fenn együtt dicsőíti az Urat az 
Örökkévalóságban a meggyilkolt bíborossal, és együtt járnak 
közben népünkért. Hogy végre ne az ármánykodások és egy-
másra acsarkodások jellemezzenek, ne gyilkos eszközökkel sze-
rezzünk békét és igazságot, hanem Istenben bízva és egymást 
szeretetben átölelve.
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22. lépj be a csöndbe!24

1. Légy csöndben!

Motorzaj, dübörgő zene, szünet nélküli csevegés a ma-
roktelefonnal  és számítógépes „csetelés”, kocsmai 
háttérzene meg a telefonszolgáltatók akciós ajánlatai, 

hogy beszéljünk még többet, így olcsóbb. Ha két ember találko-
zik, folyik a sopánkodás az árakról, a sportról, az időjárásról, a 
politikáról. Ha meg hirtelen elhallgatnak, megdöbbennek, hogy 
milyen csönd lett, megijednek, hogy elfogyott a beszédtéma. És 
ez már nem természetes, sőt rendellenes, hiszen a világ a kom-
munikációtól hangos.25

Még a keresztényeket is megfertőzte az állandó „lelkizés”, a 
kisközösségekben se vége, se hossza a „tanúságtevő ömlengések-
nek”, az orrvérzésig mondott imáknak, talán Istennek is szüksé-
ge van erre a szómágiára, hiszen ő sem hagyta szó nélkül a te-
remtést, Fiában ő is kommunikált a világgal. Kimondta magát, 
és bátorított, hogy hirdessük az örömhírt.

Mintha félnénk a csöndtől! Zajongunk és szövegelünk, va-
lamit állandóan meg kell beszélnünk, mert ha netalán elhall-
gatnánk, kibuggyanna belső ürességünk, felszínre törnének 
hiányaink, és elrettennénk attól a sötétségtől, amely bensőnk 
szakadékában örvénylik.

24 Gondolatok a külső és belső csönd megteremtéséről – a váci Caritas-munkatársak-
nak tartott előadás szerkesztett változata, 2015. november 7.

25 Légy csöndben!, In: Sebestyén Péter: Kihívás és szolgálat, Gloria Kiadó, Kolozsvár, 
2008, 21. o.
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Holott Isten a csöndben, a csönddel szeret igazán kommuni-
kálni. A csöndben akar velünk kapcsolatba kerülni. Eltűnődöm: 
milyen érdekes, sőt mi több, hasznos lenne, ha a tévé-, illetve 
az autómentes nap(ok) mellé kitalálnánk és a gyakorlatba ül-
tetnénk a beszéd nélküli napot. Az iskolában, az ülésteremben, 
az irodában, a szerkesztőségben, a parlamentben is a csenddel 
kommunikálnánk… Amikor természetes lenne, hogy csendben 
maradunk. Amikor kiszolgáltatnánk magunkat a csöndben 
megbújó isteni jelenlétnek. Mert Istent csend nélkül nem lehet 
„levenni a lábáról”. Ő csak akkor bújik elő, ha körülötte, vagyis 
bennünk „minden tiszta”.

Nem kellene félnünk a bennünk ordítozó oroszlánok hang-
jától, mert azok is megszelídülnének Isten mindent betöltő je-
lenlétében. Igazából a csöndben tudnánk átállni az ő hullám-
hosszára, akkor válnánk fogékonnyá az ő jeleire, hangjának 
észlelésére. Ez az átállás nem függ attól, hogy a szobában va-
gyunk-e vagy az utcán, telefon van-e a kezünkben, vagy éppen 
munkahelyi megbeszélést tartunk, együtt van-e a család, vagy 
szanaszét a munka taposómalmában. Egy a lényeg: a belső fe-
gyelmezettség, hogy akarjunk és merjünk elcsendesedni, hogy 
a szavak helyett térjünk rá a tiszta csodálkozás és nyitott észle-
lés állapotára, hogy minden és mindenki előtt, Isten adományai 
előtt is Istent magát akarjuk. Akár a templomi liturgiában is fel-
hívást intézhet a pap a hívekhez: Gyertek, testvéreim, legyünk 
csendben!

Jálics Ferenc jezsuita szerzetes egy kedves anekdotája szerint 
az Alföldön áll a juhász, nagy botjára támaszkodik, és a távol-
ba néz. Arra jön egy újságíró, és megkérdezi: „Mire gondol, jó 
ember?” A juhász ezt feleli: „Azt hiszi az úr, hogy nekem van időm 
gondolkodni?”
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A túlhajszolt, a szükségesnél is jobban igénybe vett, az ál-
landóan fölösleges ismeretekkel bombázott idegrendszerünk 
is felüdülne, ha néha megtartanánk a szavak böjtjét. Lelkünk 
csendje a „szavak zajszűrésével” kezdődik.

Miért legyünk csöndben? Hogyan tartsunk csendet? Kívül 
vagy belül kell csöndnek lennie? Mikor érdemes elcsendesedni? 
Mikor csendül meg a csönd?

Külső és belső csöndjeink
A világ mai forgatagában és túlhajszolt aktivitásában állandóan 
szorít az idő: tevékenységek, határidők, elodázhatatlan köteles-
ségek terhe nyomaszt, s folyton azt érezzük, hogy nincs időnk. 
Sem magunkra, sem szeretteinkre, sem Istenre. De ha Jézusra 
figyelünk, rájövünk, hogy ő mindig megtalálta az időt a csen-
des visszavonulásra. Már 30 évig tartó názáreti csöndje is „be-
szédes”. Nyilvános működése idején őt is szorongatta a tömeg, 
hogy az örök élet igéit hallgassa, vagy gyógyulást keressen, ő 
mégis az Atyával való együttlétet helyezte előtérbe. Az imában 
eltöltött csendes órák neki legalább annyira fontosak voltak, 
mint a missziós tevékenység. Jézus sok időt szánt az imára: kora 
reggel és késő este, egész éjszakákat magányos helyeken, fenn a 
hegyen vagy a templomban, de mindig megtalálta rá az időt.26 
Tanítványait is erre buzdította. Nemcsak beszélni tanította 
meg, hanem hallgatni: odahallgatni az isteni Jelenlétre.

A csend tehát nem más, mint Isten szívdobogását hallgatni. 
Így értjük meg jobban önmagunkat és a világot. A csendben 
kozmetikázás nélkül megmutatkozik, mi van bennünk: milyen 
célok, szándékok, érzések hajtanak. Isten jelenlétének fénye 

26 Jézus és a csend, In. Jálics Ferenc SJ Lelkivezetés az evangéliumban, L’Harmattan Kiadó, 
Budapest, 2013., 107. o.
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bevilágít lelkünk sötét zugaiba. A csend nem a zaj hiánya, ha-
nem annak lehetősége, hogy megszülessék bennünk az élet. Az 
istenes élet. Hogy átjárjon szerető jelenléte.

A csönd – elengedés: a gondolatok, a képek, az érzések el-
engedése is. Megtanulni, szinte kívülállóként szemlélni ezeket. 
Rácsodálkozni anélkül, hogy ítéletet alkotnánk róluk. A csend 
nem szótlan gondolkodás. Nem elemzünk, nem keresünk meg-
oldásokat, nem ítélkezünk. Nem azért kell csendben lennünk, 
hogy koncentrálni tudjunk, hogy valamit kigondoljunk vagy el-
határozzunk. A csend inkább észlelés, befogadás. Mint amikor 
egy virágot csodálunk, szagolunk, és az elbűvöl minket. Nem 
azért vagyunk csendben, hogy oldjuk a stresszt, relaxáljunk, 
lenyugodjunk. Ezek legfeljebb jótékony „mellékhatásai” lesznek. 
Az Isten jelenlétét árasztó csendet inkább azért keressük, hogy 
éberen figyeljünk, gyengéd érdeklődéssel érezzük, hagyjuk, 
hogy Isten megérintsen.

A külső csendet ugyan meg tudjuk teremteni, de a belső 
csend fölött nem rendelkezünk.27 A belső csendet zavarják gon-
dolataink, gondjaink, indulataink. Sokan azért félnek a belső 
csendtől, mert megszólal a lelkiismeret. Pedig hát szükség van 
arra, hogy Isten bensőnkben is megnyilvánuljon. Hogy ponto-
san működjék az iránytű. A külső csend segíti a belsőt, de a bel-
ső csendet nem lehet előállítani. Az ajándék. A külső feltételeit 
biztosíthatjuk. A belső csend elérése azonban hosszú folyamat. 
Csak fokozatosan leszünk képesek elcsendesedni. De ahhoz, 
hogy valami megmozduljon bennünk, ki kell lépni a hétköznapi 
élet sodrásából. A csend nem a fejben dől el, de el kell zárnunk a 
külső információs csapokat is, hogy fejünk-agyunk letisztuljon, 

27 Csendesedj el, In: Mustó Péter SJ Csendben születik az élet, L’Harmattan Kiadó, Buda-
pest, 2013, 66. o.
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elcsendesedjen. Meg kell szüntetnünk gondolataink pörgését, 
sőt tulajdonképpen elengednünk őket, akár a filmkockákat, és 
egyiknél sem időzni el. Időt kell adni magunknak, bizalommal, 
hogy mielőtt másokat gyógyítani akarnánk, magunk is gyó-
gyulhassunk. Az irányítást adjuk át Istennek. Ehhez szüksé-
ges az elcsendesedés. A csend a legjobb eszköz, hogy engedjük 
lehullni magunkról a sminket, a kozmetikázott álcát, álarcot, 
hogy megszűnjék színlelésünk és önámításunk. A csend kiszol-
gáltatottságot jelent a minket gyógyítani akaró Istennek.

Ha Istent nem a csendben ismerjük fel, lehetnek komoly 
projektjeink, okos gondolataink, világmegváltó aktivitásaink, 
legfeljebb felfuvalkodottak leszünk, és a külső, látványos sike-
rekben, akciókban és kampányokban fogjuk lemérni tetteink 
hatékonyságát. De akkor a mi céljainkat összekeverjük, vagy 
behelyettesítjük Isten akaratával. A csend azért szükséges, hogy 
megkülönböztessük saját vágyainkat, bármilyen jóindulatú ter-
vünket Isten szándékától. 

A csendben megindul valami belső fejlődés. Elrendeződnek 
a dolgok, a káoszból rend lesz, lecsillapodnak a hullámok. Persze 
ezt nem lehet, nem szabad siettetni, sürgetni, kikényszeríteni. A 
csend megtanít várni. Ez is a lelki fejlődés, Isten szemlélésének 
gyümölcse. Ne akarjunk gyors, hirtelen fordulatokat kicsikarni. 
Ahhoz, hogy életünk kibontakozzék, időre van szükségünk. A 
csendben nincsenek kényszerek, nincs elvárás vagy megfelelés, 
csak Jelenlét…

A csend megtanít minket a szemlélődő imára. A rácsodálko-
zás időtlenségében megszűnnek aggodalmaink. Tevékenységet 
és szemlélődést egyenletesen kell feloldanunk. Ha életünket, 
hivatásunkat, feladatainkat Isten országának távlatába szeret-
nénk helyezni, minden napunkat hassa át az ő jelenlétére való 
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figyelés: naponta egy vagy félóra minőségi időt szánni neki! 
Éber figyelemmel, megfelelő testtartással, gondolkodás vagy 
vágyódások nélkül egyszerűen rátekinteni Jézus Krisztusra. 
Ez a szótlan, csöndes szemlélés éreztetni fogja az Együttlét kü-
lönleges varázsát, élvezetét, és ragaszkodóvá tesz. Lassan nél-
külözhetetlenné válik Jézus. A napi egy óra kontemplatív ima 
és csönd után olyan lendülettel mehetünk munkába, állhatunk 
mások szolgálatába, mintha egész hónapos nyaralás utáni első 
napunk lenne…28

3. Gyakorlat
Lelkigyakorlatos feladatként Anselm Grün német bencés 

atya a süketnéma meggyógyításának folyamatát modellezi, 
amelyet Szent Márknál olvasunk.29 Jézus öt fokozatban gyógyít-
ja meg a hebegő süketet. Ebben az öt lépésben megmutatja, mit 

28 „Egy csúcsmenedzser a tőzsdei válság miatt sok pénzt vesztett, súlyos stressz lett 
rajta úrrá, és nagyon kimerült. Az volt a nagy szerencséje, hogy egy kollégája és jó-
barátja hosszú időre át tudta venni és intézni az üzleteit. Valójában arra lett volna 
szüksége, hogy egy pszichoszomatikus betegekkel foglalkozó klinikán kezeljék. Ő 
inkább úgy döntött, hogy két hónap szabadságot vesz ki, és feleségével kettesben 
elutazott egy görög szigetre. Itt jó ellátást kaptak. A menedzser minden reggel kiment 
egyedül a tengerpartra, és megvárta a napfelkeltét. Naponta órákig nézte a látóha-
tárt, míg egy kicsit végre fel tudott oldódni. A gondjai lassan háttérbe szorultak, és 
ő nyugodtabb lett. Sokszor eszébe jutottak képek a gyerekkorából, amikor a hegyek-
ben és a mezőkön kóborolt. Két hónap alatt sikerült neki – ha nem is egészen meg-
szabadulni a gondoktól, de legalábbis – odáig eljutni, hogy békésen tudta figyelni a 
természetet, és órákig hallgatta a madarak énekét, nézte a partra kifutó hullámokat, 
és órákon keresztül minden tervezgetés nélkül egyszerűen csak ott volt. Ez idő alatt 
egyetlen sort sem olvasott. Megtanult mindent elengedni, egyszerűen csak jelen len-
ni, semmit sem gondolni, semmit sem tenni, jól érezni magát a csöndben. A második 
hónap végén már egész nap a strandon ült vagy feküdt, és egyszerűen csak élvezte a 
csöndet. Békében volt önmagával. Annyira élvezni kezdte az új életét, hogy még két 
hónapig maradt. Ezalatt mélységes békét élt át, és felfedezte, milyen szép egyszerűen 
csak jelen lenni.” In: Jálics F.: Lelkivezetés az evangéliumban, L’Harmattan Kiadó, 2013, 
120. o. (Vö. Egy csúcsmenedzser példája – Jálics F.)

29 Hallgass és hallj! In: Anselm Grün Hétköznapok lelkigyakorlata, Bencés Kiadó, Pannon-
halma, 2015, 27. o.
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jelent hallgatni és beszélni Isten és az emberek előtt. Mindkét 
gyakorlat fontos: a helyes beszéd és a helyes hallgatás. Életünk-
ben ez az öt fokozat a következő lépésekből áll:

Jézus a süketnéma fülébe helyezi ujját. A beteg „testrészre”. 
Megmutatja, hol vagyunk betegek. Először nekünk is be kell 
csuknunk fülünket. Hogy megtanuljunk befelé figyelni. Sok-
szor süketek vagyunk Isten szavára. Nem halljuk meg, mit akar 
Isten mondani. Egy édesapa mesélte, hogy ha elmélyülten dol-
gozik íróasztalánál, nem hallja gyermeke sírását… Néha úgy 
el vagyunk magunkkal foglalva, hogy betömjük lelki fülünket. 
Nem vesszük észre az apró jelzéseket, amelyek embertársaink, 
s ezáltal Isten felől érkeznek. Ezért volna jó meghallani a külső 
(belső) csendben Isten halk, lágy szavát. Meghallani és megér-
teni. Isten nem szereti a zajt. Ő annál tapintatosabb…

Második lépésként megérinti a férfi nyelvét nyállal. Gyengéd 
gesztus, akár egy csók. Az édesanyák is nyállal szokták meggyó-
gyítani a gyermek friss sebét. A nyalogatás gyógymód. Ez meghitt-
séget, bizalmat jelent. Először bizalmas kapcsolatba kell kerülnünk 
a „beteggel”, hogy majd utána gyógyíthassunk. De ez a gesztus azt 
is jelenti, hogy nyelvünket, szavunkat is korlátoznunk kell, értel-
münket is szabályozni, hogy ne bántsunk a szavakkal. Alámerül-
jünk a csendbe. Sokszor még ezután is sokáig zakatol az agy, agya-
lunk, gondolkodunk. De lejjebb kell jönnünk az értelem szintjétől, 
egészen a szívig. Fontosak a simogató szavak, hogy lelkünk nyug-
vópontra jusson. A szeretet szavai békét adnak lelkünknek.

Jézus harmadik lépése, hogy felnéz az égre, és az Atyához imád-
kozik. Gyógyulás nincs imádság, az Atyával való személyes össze-
köttetés nélkül. A csendben megnyílik az ég. Megszólal az Atya: „Te 
vagy az én szeretett fiam!” Igent mondhatunk magunkra, az életre, 
a másik emberre. Szívünk kitágul. A szavak is Istenbe torkollnak.
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A negyedik lépésben Jézus felsóhajt, felnyög… Ez az erő-
feszítést, a jó harcát jelenti. Jézus harcol értem, hogy megsza-
baduljak függőségeimtől, hogy mellette döntsek. Harcba száll 
a betegségemmel és megkötözöttségemmel, a süketséggel és a 
némasággal, hogy minden érzékemmel megnyíljak Istennek. A 
sóhajtással jelzi, hogy nem kívülről akar kezelni, hanem befelé 
hordoz engem, engedi, hogy betérjek hozzá.

Ezután következik a megváltó és szabadító szó, az ötödik 
lépés, amikor Jézus azt mondja a süketnémának: „Effata – Nyílj 
meg!” Hogy meghalljam, mit mond nekem Isten. Felnyitja sze-
memet, hogy lássam, vegyem észre, fedezzem fel Isten lábnyo-
mát, üzenetét, jelzéseit hétköznapjaimban. Hogy mindenben 
találjam meg, érzékeljem jelenlétét.

A hebegő süket füle megnyílt, nyelve bilincse megoldódott. 
Jézus minket is megszabadít félelmeinktől, megtanulunk helye-
sen beszélni. Szavainkkal kapcsolatot létesíteni. Hogy a szere-
tet szavait mondjuk: bátorító, gyógyító, életre keltő szavakat, a 
vigasztalás szavait. Segíti belső receptorainkat, fülünket, hogy 
szívünkkel halljunk, s ha kell, hallgassunk. A sok hallott szó-
ból halljuk ki Isten szavát. És tanuljunk meg úgy beszélni, hogy 
szavaink szerető szívből, a belső csendből fakadjanak. Figyel-
mesen hallgatni és tudatosan beszélni. Legyen fülünk mindig 
nyitott arra a beszélgetésre és kommunikációra, amelyet Isten 
kezdeményez. Erre való a csend a hétköznapokban is.

De értékeljük jobban akár a liturgia csendjét is, mert ahogy 
a zenében a szünetjelek adnak keretet a dallamnak és a ritmus-
nak, a liturgiában, a közösségi imáinkban is elengedhetetlen a 
külső és a belső csend.30 

30 Csönd In. Czakó Gábor Misztikai ösvény – Titkos könyv, Cz. Simon Könyvek, Buda-
pest, 2010, 129. o.



Isten és ember érintkezése az imádságban is a csöndek köré 
szerveződik. Már a keresztvetés is… Minél hosszabb ez a csend, 
annál mélyebbre jutunk, annál jobban elérhetünk oda, ahol Isten 
és mi kettesben maradunk. Nem beszélve az átváltoztatás mély-
séges csöndjéről, meg a szentáldozás utáni elcsöndesülésről. 

Ezek a „külső”, szabályozott csendek is segítenek elér-
nünk a belső csöndet és összeszedettséget, hogy Isten kegyel-
me átjárjon és átalakítson.
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23. isTen mosolyában megfürödni31

1. Sokszínű szépség

Kétezerben, a Magyar Televízió Tudósklub című, éjsza-
kai beszélgetőműsorában Hankiss Elemér szerkesztő 
többek között arról beszélgetett meghívottjaival, hogy 

mi a szépség. Kiderült, hogy ez a kérdés egy rejtelmes, lágy di-
lemma.32 Olyan definíciók születtek, mint: a szépség a remény 
forrása, a szépség a megrendülés forrása, a szépség a szomo-
rú boldogság forrása, sőt az is elhangzott, hogy a szépség nem 
más, mint a tisztaság, sőt az érzéki öröm forrása… Ennyi min-
den a szépség? 

Képzeljünk magunk elé egy tájat, egy ráncos arcú, hajlott 
hátú öregasszonyt, egy kisgyermekével játszadozó édesapát, 
egy tópartot, egy ködben elrejtőző hegyormot, egy virágcsok-
rot, az égen úszó bárányfelhőket, a sokszínű szivárványt, vagy 
egy hajnali pirkadatot madárcsicsergéssel… – ugye ezekre mind 
azt mondjuk, hogy szép? Vagy nézzük meg majd a lexikonban, 
netán a világhálón Lorenzetti: La Madonna del latte (Szoptató Ma-
donna) című képét.33 Milyen esztétikai élményt nyújt? 

A képen harmonikus színek, íves lezárás, háromszög-kompo-
zíció. A legmagasabbrendű érzelmet, a szeretetet megszólaltató 
ikon. Van benne időtlenség, gondoskodás és kiszolgáltatottság, 

31 Gondolatok a lelki szépségről, „A honfoglalástól az Európai Unióig” című előadás-
sorozat keretében megtartott előadás (155. sz.) szerkesztett változata. Csíkszereda, 
2015. november 20.

32 Hankiss Elemér–Csányi Vilmos–Fehér Márta–Jelenits István–Pléh Csaba: Az ember 
és az antilop – Beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról, 
Helikon Kiadó, Budapest, 2001, 174. oldal

33 U.o. 174. o.
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csodálat, tartalom és forma egymásra találnak benne. Fájdal-
mas és megrendítő szépség. Gyöngéd és fenséges egyszerre, 
emlékeket szít fel bennünk, gyermek és anya kapcsolata ele-
venedik meg, túlmutat önmagán, Isten és ember kapcsolatára 
utal, mert Mária istenfiúi gyermeke, az örök, és az időben testet 
öltött szépség.

Mi a szépség?
A szépségről nehéz vitázni, hiszen a közvélekedés szerint re-
latív, akár az ízlés. Vannak, akik szerint a szépség mindenki-
nek mást jelent. Hiszen nem mindenkinek tetszik ugyanaz az 
állat/növény, férfi vagy női színész… Nincs közös viszonyítási 
alap. A lényeg, hogy a szép láttán endorfin, dopamin, adrenalin 
szabadul fel bennünk, s ettől érezzük szépnek azt, amit vagy 
akit látunk. Mások szerint a szépség kisugárzás, belső energia 
kérdése. De akadnak olyanok is, akik azt vallják, elég, ha én 
szépnek látok valakit, valamit, mellékes, hogy mások számára 
ronda vagy rusnya.

De igazából mi is a szépség? Külső vagy belső tulajdonság? 
Mitől szép egy ember, egy táj, egy festmény? Csak attól, hogy 
valamit „beleláttunk?” Minden csak nézőpont kérdése?

Valójában a szép nem relatív. Kell lennie valami érzékelésen 
túli, szellemi alapnak, ami minden ember számára nyilvánvaló, 
még ha nem is tudatos.

Rosszmájúak szerint csak a csúnya emberek terjesztik ezt. 
Mármint hogy a szépség viszonylagos. Persze, hogy a szem-
lélő személye is fontos, és az is, hogy mihez viszonyítja. Min-
denképpen az az emberiség közös tapasztalata, hogy van, ami 
mindenkinek tetszik. Van, amire mindenki rácsodálkozik. 
Mindannyian gyönyörködünk a szemünk elé táruló látványban, 
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ellágyulunk a léleksimogató zenétől, mindannyian elámulunk 
Michelangelo szobrain vagy Da Vinci festményein, minden 
turista megbámulja a vatikáni múzeumot és a Sixtus-kápolnát. 
Vannak szép arcú, szép testalkatú emberek, gyönyörű virágok, 
zenék, állatok vagy épületek. Ettől még lehet szubjektív az ér-
tékelés, lehetséges, hogy érzés(ek), vélemény(ek) alapján mond-
junk ítéletet. Egy édesanyának az ő gyermeke a legszebb, még 
ha csúnyácska is, és a szépségversenyek győztesei is zsűrinként 
változnak.

Mégis, mi az a mérce, amelyhez viszonyítva szépnek látunk, 
értékelünk és érzékelünk valamit? Mitől szép valaki vagy vala-
mi? Léteznek egyetemes szabályok, netán minden csak a befo-
gadón múlik? Hol a vízválasztó az egyéni ízlés és az abszolút 
szépség között?

Az emberiség gondolkodói minden korszakban keresték 
erre a választ. Ha tudományosak akarnánk lenni, azt monda-
nánk: a szépség nem más, mint a rútsággal ellentétes esztétikai 
kategória, az esztétikai gondolkodás alapfogalma. A szépség-
ről vallott nézetek viszont a történelmi korokkal együtt folyton 
változtak, a filozófiai idealizmustól egészen a mechanisztikus 
materializmus esztétikai vetületéig. Hosszú tanulási folyamat 
eredményeként, valamiféle társadalmi közmegegyezésként ala-
kult ki a szépnek mint élménynek a meghatározása. Több ezer 
évig tartott, amíg megtanultunk pl. úgy festeni, ahogy az a ter-
mészetesnek a benyomását kelti.

A meghatározásoknál mégiscsak a bölcselet siet segítsé-
günkre, hiszen az emberi lét alapvető értékeiről van szó: igaz-
ság, jóság, szépség, szentség. Létünk forrásait pedig nem tudjuk 
megérteni a másvilág, a transzcendens, az isteni világ nélkül. 
Úgy is mondhatnám, a szép a szent felragyogása a profánban. 
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Nászra kél a szellem és az anyag. A filozófiatörténet szerint a 
szépség fogalma nemcsak a látható dolgokra terjed ki, hanem 
azok mögöttes lényegére, létezőjére, ami ezekben a tulajdonsá-
gokban érhető tetten: igaz, jó. Ami pedig igaz és jó, az szép is. 

Platón szerint ez pedig csak egy örök ideából születhet. Fel-
fogásában Isten az Egy, a Szép, az Igazság és a Jó feltétlen egy-
sége. Ez a feltétlen egység a dolgok megismerhetőségének és 
létének alapja (Politeia, 509 b). 

Arisztotelésznél a szépségben rend és arányok figyelhetők 
meg, a szofistáknál pedig a kellemesség: ami szép, azt jólesik 
nézni, hallani. A középkor, a reneszánsz és a felvilágosodás ko-
rának gondolkodói nagyjából ezeket a fogalmakat használták 
a szépre, de Aquinói Szent Tamásnál már megjelenik a megha-
tározás, ami később Immanuel Kantnál is: szép az, ami érdek 
nélkül tetszik. Ami önmagában a gyönyörködés érzését váltja 
ki a szemlélőből. A szépség ősforrása maga az Isten.

Az újkori esztétikai meghatározásokban fontos az alak, a 
szín, az esztétikai élmény, de ugyanennyire az etikai vetület is. 
A szépség törvényeiben ott szerepel a szimmetria-arányosság, 
a harmónia, a ritmus. Ha valami félszeg, félresikerült, arányta-
lan: az deviáns. Az korcs. Az nem szép. Tehát csúnya. Szép az, 
ami szabályos, egyenletes, az arányok egyensúlyban vannak… 
És ahogy később még szólni fogunk róla, a szépség különféle 
megnyilvánulási formáiban is változnak a hangsúlyok: a termé-
szetben, az emberben, az ember által teremtett szép művekben 
egyaránt.
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2. A teremtett világ szépsége 
2.1. természet
A természet szépsége mindig is lenyűgözte az embert. A he-

gyek tekintélyt parancsoló nagysága, biodiverzitása, csendje, 
tisztasága imádságos áhítattal tölti el még a városon nevelke-
dett turistát is. David Attenborough filmjei nem hiába vívták ki 
tévénézők millióinak elismerését. A természet szépsége szinte 
átjárja, megrendíti az embert. Még a pusztító erejű természeti 
jelenségek is csodálatra késztetnek, lett légyen az egy vulkán-
kitörés, tájfun, villámcsapás, vízesés vagy egy lavina hatalmas 
ereje. Ahogy a hegycsúcsról eléje tárul a panoráma, ahogyan 
a tengerparti naplemente vagy napfelkelte áhítattal tölti el, ez 
már-már vallásos élményt jelent számára. Nem tudja megfogal-
mazni, csak ennyire: csodálatos! A természet szépségén átsüt a 
teremtő Isten szépsége és szeretete. A teremtett világ szépségén, 
rendjén keresztül Isten bölcsessége, szeretete, szépsége nyilvá-
nul meg. Nála ezek az abszolút értékek, a lét tulajdonságai egy-
séget alkotnak. Ő maga a szép, az igaz, a szent, a jó. A világ 
szépségében is az Örök szépet dicsérjük, amint azt Assisi Szent 
Ferenc a Naphimnuszában megénekelte.

2.2. állatok
Az állatvilág szépségén is csak ámulunk. Sokféleségük, be-

programozott ösztöneik, furcsa vagy magható viselkedésük 
egyaránt állandó munkát adnak a kutatóknak. Milyen érdekes 
az is, hogy minden állat kicsinye – bármilyen visszataszító, fé-
lelmetes legyen is felnőttkorában – csodálattal tölt el minket. 
A madarak fiókái, vagy a ragadozók kölykei egyaránt szé-
pek. Vannak kifejezetten gyönyörű állatok, madarak: gondol-
junk például a páva, a tigris, a pandamedve, a ló, a halászsas, 
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az őzike, a császárpingvin, vagy egy kolibri szépségére… Az 
sem mellékes, hogy maguk az állatok is érzékelik a szépet. A 
színek harmóniáját. Nem mindegy például, hogy melyik szín 
milyen hatással van rájuk. 

Csányi Vilmos etológus szerint az állatok is kedvelnek bizo-
nyos formákat, színeket, külső jegyeket.34 A lugasépítő mada-
rakat figyelte meg egyik barátja, a kitűnő etológus, Altbäcker 
Vilmos, aki Ausztráliában járva egy cseles kísérletet is tett ve-
lük. Ezek a madarak, jelen esetben a hímek nagyon egyszerű 
színezetűek, de nagyon bonyolult lugast építenek, és azt kü-
lönböző színű virágokkal, kövekkel díszítik. A kutatók azt a 
csínyt követték el, hogy az egyébként kék köveket és virágokat 
használó madárnak a területére egy sárga tárgyat tettek be. A 
madár fúriaként rontott elő, és megtámadta őket, mert annyira 
felháborodott, hogy egy oda nem illő színű tárgyat raktak be a 
lugasába…

2.3. évszakok
Minden évszaknak megvan a maga varázsa. A kikelet ifjúsá-

ga, a nyár változatossága, az ősz érett színei, a tél fehérségének 
csendje és nyugalma egyaránt szép és helyettesíthetetlen. Mi 
ugyan másért szeretjük mind a négy évszakot, mégis minde-
gyik szerethető, mert szép. A virágban pompázó május, a szé-
naszárító vagy tengerparti nyár, a szőlőt adó, lombhullató ősz, 
és a csikorgó hideggel, puha hótakaróval beköszönő tél egya-
ránt szép. A miértre nem is találunk szavakat, csak érezzük be-
lülről az élet szépségét.

34 U.o. 176. o.
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3. Az ember szépsége 
3.1. testi szépség
Az ember külseje, testi szépsége minden korban a szépségi-

deál középpontjában állt. A test arányai, harmóniája, hajlatai, a 
végtagok teltsége vagy karcsúsága is mind fontosak, de legin-
kább az arc elhelyezkedése, berendezése, szimmetriája tesz va-
lakit széppé és vonzóvá. Nyilván vannak nőies és férfias karak-
terjegyek. Manapság, a „kép-mutató” média korában is a szép 
alatt alapvetően a külső, a test szépségét értik. Azon belül is a 
női test szépségideálját, amelyet a reklámok és a médiacézárok 
jól ki is használnak. Nem jó úgy, ahogy Isten teremtett, faragni, 
alakítani kell rajta. Légy még csinosabb. A szépség érdek lett. 
Kitaláltuk a szépségműtéteket, mert a szeretetet is meg akarjuk 
vásárolni.

„Örökítsd meg génjeidet az emberiség genetikai fotóalbumában. Az 
albumba viszont a Nő ragasztgatja be a képeket.

Úgy élünk, mint a marionettbábuk, akik azt hiszik, életre keltek, s a 
színdarab az ő életük; valójában az evolúció zsinórjai mozgatnak minket, 
s az előadás előre meg van írva. Talán némi improvizáció megengedett.

(…)
Az evolúció évmilliókig csiszolgatott minket, így nem meglepő, hogy 

minden sóhajtásunk és vágyunk levezethető a »sikeres szaporodás« 
programból. Luxus volna, hogy ne az tetsszen a legjobban, ami evolúci-
ós értelemben leginkább az érdekünk. 

Amikor egy férfi és egy nő találkozik – mint egy szabó –, méreteket 
vesznek egymásról, s agyukban beindul egy evolúciós kalkulátor, amely 
oszt és szoroz, majd a másodperc tört része alatt kidob egy eredményt, 
ami eldönti, hogyan is legyen tovább” – mondja a pszichológus.35

35 Szendi Gábor: Szeretni, vagy őrülten szeretni? In: http://www.tenyek-tevhitek.hu/ 
szepseg-evolucio.htm
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Nem csoda, hogy a nők önértékelése kínosan ettől a külső-
leg rájuk erőltetett és meglovagolt álságos ideáltól függ: szép 
vagyok, vagy rusnya? Ha csúnya az alakom, teltebb vagyok, 
vagy pár kilót felszedtem, ha nem sminkeltem magam, nem va-
gyok szép… Szépségszalonok reklámarcai és pózoló plakátjai 
darázsderekú, babaarcú manökeneket állítanak csatasorba, a 
sima, rugalmas bőrt, a telt ajkat, a feszes csípőt teszik meg köve-
tendő példának. 

A példaképnek kikiáltott, ideig-óráig tündöklő sztárok, színé-
szek, celebek persze csak megjátsszák, mímelik a boldogságot, 
miközben legtöbbször ők is boldogtalanok, csak a rendszer jól 
megfizetett kiszolgálói. A magamutogató kitárulkozás már-már 
nevetségessé és groteszkké vadítja azt a szépségeszményt, ame-
lyet különféle gazdasági érdekcsoportok igyekeznek lenyomni 
a nők torkán. Ez az erőltetett, művi szépség egyenesen utálatot 
vált ki, hányingert keltő és megalázó. Sokan ennek a szépség-
utánzatnak válnak szánalmas karikatúráivá, rabszolgáivá.

A férfiak is kitesznek magukért, amikor hódítani kell. A kü-
lönféle ajzószerekkel feltuningolt izomkolosszusok, a sármos, 
macsó figurák valójában mind arra hajtanak, hogy a nő minél 
hamarabb elszédüljön tőlük. Hiszen a férfitestnek is megvan a 
maga szépsége. Ráadásul ha erőtől duzzad, arányos és csábos, 
akkor nagyobb az esélye, hogy az ideális nő is horogra akadjon… 
Persze női magazinok ehhez még ajánlják az úgynevezett belső 
értékeket is, mint az önértékelés, az igényesség, a harmónia, ön-
magunk elfogadása; kerüld a túlzásokat, építsed egyéniségedet, 
légy kiegyensúlyozott stb. Szépítkezni amúgy jólesik. Órákat töl-
tünk el fodrásznál vagy különféle szalonok szolgáltatásait élvez-
ve. Szeretjük a kényeztetést, mert ha meg vagyunk elégedve ma-
gunkkal, kinézetelünkkel, jól érezzük magunkat a bőrünkben.
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A média szépségeszménye szinte évenként változik. Azon-
ban az emberi test szépsége nincs korhoz kötve. Ráncosan is 
szép egy boldog ember arca, ősz hajjal és bottal is lehet sétálni, 
ha tisztességesen megöregedtünk. Az emberi létszakaszoknak 
is megvan a maguk szépsége. A csecsemőnek, ki édesanyja kar-
ján alszik, a kismamáknak vagy várandós édesanyáknak is. A 
fiatal is ragyog, amikor szerelmes, hiszen számára a párja maga 
a szépség, a mennyország.

Arcunk elárulja egészségünket, lelkiállapotunkat, de szép-
ségünket is. És nemcsak arcunk, hanem mozgásunk, gesztusa-
ink is. A táncművészet, legyen az néptánc vagy balett, nemcsak 
a testünk szépségét demonstrálja, hanem még inkább a mozdu-
latok összhangját, koordinált lépéseink szimbolikáját, beszédes 
üzenetét, mint saját nyelvet, közlési fórumát is.

A szép ilyen szempontból nemcsak adottság, hanem tanul-
ható magatartás, művészi megnyilatkozás.

3.2. alkotásaink 
Minden emberben valahol ott szunnyad a szépérzék. Csak ki 

kell fejleszteni. A művészet a felfedezés örömét nyújtja, amely a 
szemlélőt is megragadja. Bizonyos fokig a természetes formákat 
magunkkal hozzuk. S az szép, ami természetes, ahogyan lát-
juk a világot. Gyermekként. Aztán az iskolakezdéssel ez vagy 
felerősödik, vagy épp az iskola tesz róla, hogy kiölje. Évekkel 
ezelőtt egy londoni iskolában a rajztanár azt mondta a színes, 
gyönyörű rajzokkal előrukkoló gyermekeknek: „Gyerekek! Nem 
szép az a színes világ, amit ti rajzoltok. Tessék ezt a kockát úgy lerajzol-
ni, hogy egy kockára hasonlítson. Amikor a fiam kezdett iskolába járni 
– mesélte az apa –, otthon gyönyörűeket rajzolt, nem élethűeket, de na-
gyon színgazdag, érdekes történeteket. Amikor elkezdődtek a rajzórák, 
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a rajztanár első dolga az volt, hogy elmagyarázza neki, hogy nem tud 
rajzolni. Előbb tanuljon meg élethűen rajzolni, majd aztán rajzoljon tör-
téneteket. Soha többé nem rajzolt szépeket…”36

Az emberiség művészi teljesítménye mérhetetlenül nagy 
kincstárat mondhat magáénak. Az első barlangrajzoktól kezd-
ve az egyiptomi piramisokon át a legújabb épített csodákig, 
vagy autókig,37 a festészet és a zene területén teremtett halha-
tatlan műalkotások mind az esztétikai igényről, a benne rejlő és 
megnyilatkozni akaró szépérzékről tanúskodnak. A festőnek a 
festménye jelenti a szépséget, az írónak az írás, egy tanárnak 
a tanítás, a tudás átadása. Minden hivatásnak megvan a maga 
gyönyöre, amellyel elbűvöli azt, aki szenvedélyesen, elhiva-
tottsággal műveli azt. A szépség menti meg a világot – mondja 
Dosztojevszkij. Illyés Gyula sokat idézett sora szerint, „aki szépen 
kimondja a rettenetet, azzal fel is oldja”… A művészetnek tehát – így 
a képzőművészetnek is – az a hivatása, hogy feltárja a világ, az 
élet szépségét. Közvetítse Isten szépségét. Azt írja, festi, álmod-
ja, szedi rímbe akkor is, ha a szépség fájdalmas oldalát villantja 
fel. Ha a rútat fel is idézi – mint valami sámántáncban –, azért 
teszi, hogy legyőzze. 

Charles Baudelaire Egy dög című versében a szépség „halálá-
val” szembesít. És ez a múlandó szépségre igaz is: „De mondd 
meg édes, a férgeknek, hogy e börtön vad csókjaival megehet, én őr-
zöm, isteni szép lényegükben őrzöm elrohadt szerelmeimet.” Viszont 
a valódi művészet a szépség transzcendens, örök távlatait segít 
megpillantani. Az örök, halhatatlan szépség szikráját pattintja 

36 Az ember és az antilop, 185. o.
37 Csodájára jártak a Frankfurti Autószalonon a koronkai Szabó Péter által készített 

különleges járgánynak ez év szeptemberében. Simon Virág: Kőrisfából készült csoda-
autó, In. Krónika, 2015. október 2–4.
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szét térben és időben. Ilyen szempontból a szépség egy tiszta ér-
ték, ami a művész keze által jobbá teszi a világot. Néha rejtetten, 
néha egyértelműen. Néha összekapaszkodik a fantasztikum-
mal, néha realizmusba burkolózik. Mint William Wordsworth tán-
coló tűzliliomai.

De a szépség rúttá is válhat. Amikor a beteg léleknek a rossz, 
a gonoszság válik széppé és azt élvezi. A történelemben diktatú-
rák, háborúk, pusztítás és fájdalom, rombolás és halál jelezte egy-
egy elmebeteg, gonosz vezetőnek a kéjelgését: mi okozott számá-
ra gyönyört? Mit jelentett számára a szépség? Állítólag Néró is 
azért égettette fel Rómát, hogy gyönyörködhessen a tűzben. Neki 
ez számított szépségnek. Hitler és Sztálin is élvezte a gyilkolást.

A szép mint alkotás hazuggá is válhat. Gondoljunk a mai 
technikában oly könnyen megoldható fotómanipulációra (pho-
toshop), karikírozásokra, hamisításokra vagy gúnyrajzokra. 
A fotómanipulációval csak a képen leszel szebb, a valóságban 
nem lesz neked jobb. Ilyenkor az esztétikát a gonosz szolgála-
tába állítjuk. Ezzel nem alkotunk, csak kigúnyoljuk a Teremtő 
tervét. A bulvár, a divat, az üzleti vagy a piaci érdekek pont az 
eredeti isteni szándékot hamisítják meg. Itt már a szép elválik a 
jótól, s az igaztól is. 

Mára megjelent a futószalagon gyártott giccs. A szép ha-
zug utánzata. A Hazugság atyját szolgálja ki. Egész ipar épült 
a dizájn, a dekoráció, a díszítés és a csomagolás életérzésére, 
mert könnyen leragadunk a látszatnál. Könnyen megtéveszt a 
külcsín. A becsapottság érzése aztán szinte minden alkalom-
mal garantált. Ez a képmutató, álszent kettősség sajnos igenis 
jelzi belső meghasonlottságunkat, morális kétkulacsosságun-
kat. Hisz titokban összekacsintunk az eladóval, ábrándokat 
kergetünk, mert a kirakatnak szeretnénk megfelelni, s nem a 
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belső mércének. A szépnek csomagolt gagyit vesszük meg, nem 
azért, mert szükségünk van rá, hanem mert ez a trendi. S mert 
olyan jól néz ki. 

4. Belső szépség
A testi szépség félrevezető és üres dió, bél nélküli, ha nem társul 
hozzá a lélek szépsége. A halhatatlan, istengyermeki „összetevőnk” 
feltétlenül szükséges egész emberi mivoltunkhoz. Szép arc mö-
gött is lakhat durva lélek. De a széplelkű ember kisugárzása kiül 
az arcára, meglátszik gesztusain, beszédén, másokhoz való viszo-
nyán, kommunikációján. Az arcunk: lelkünk szépségének lenyo-
matává válik. Igazából a lelkünkben ott szunnyadó isteni szép-
ségideálnak kellene megfelelnünk, és nem emberi elvárásoknak.

A szépség ragyogás. Ragyogás nincs Nap nélkül. Belső Na-
punk Isten, aki lelkünkbe árasztja kegyelmének fényét. Szerete-
tén keresztül. Szeret azzal, hogy életet ad, hogy megajándékoz 
testemmel, képességeimmel, szeretteimmel. Amikor szeretettel 
válaszolok a külső jelzésekre, visszatükrözöm szeretetét. Szép 
a lelkem. Amikor megbocsátok a másiknak, aki megsértett: 
szépítem a lelkem. Megoldódnak identitásproblémáim. Egyéb-
iránt már a „ki vagy te?” kérdése is fogasnak bizonyul, hát még 
a „kinek van igaza?” Így viszont „mindig annak van igaza, aki jobban 
szeret. Mert ő kevesebbet téved. És ha téved is az úton, engedi, hogy 
kijavítsák”.38 A szeretet tesz minket vonzóvá. Ha valaki szeret 
minket, annak szépek vagyunk, s akit szeretünk, azt szépnek 
látjuk. A jóság szépít, a gonoszság csúfít, eltorzul tőle a lelked. 

„Szép az, amit szeretni lehet. Ami megérinti lelkünket. Ami gon-
dolatokat ébreszt. Megfog és felemel” – mondja Szemán Ferenc 

38 Balázs Katalin: A szeretetet érezni kell. In. Székelyhon, 2015. szeptember 28. 
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/sajtoszemle/napi-sajtoszemle-64345
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képző művész. Majd hozzáteszi: „Szép az, ami örömöt ad, sugároz. 
Felajz. Munkára, jó cselekedetekre ösztönöz. Nem telepedik ránk, nincs 
benne hátsó szándék. Nem kényszerít, de irányt mutat. Megmosolyog-
tat, de nem tesz nevetség tárgyává.”39 Ezt teszi velünk az Isten.

Milyen szép a lába annak, aki jó hírt hoz! – mondja a zsoltáros.
Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent! – mondja 

Krisztus Urunk a hegyi beszédben.
A széplelkű ember mást is lát a világban, nem csak gonosz-

ságot, bajt, szenvedést. Nem utálja környezetét, nem vonul ki 
durcásan belőle, hanem villámhárítóként, szeretetével fegyver-
zi le a gonoszt. A széplelkű ember látja a fától az erőt, az árnyék 
mögött a napot.

„Mi nem szeretjük a világot a bűn, a betegség, a halál, a természeti 
katasztrófák, a gonoszság miatt. Ám szeretjük-e a világot a jelenvaló 
öröm, fény, jóság, szeretet, szépség miatt?” – kérdezi joggal Mácz 
István. Majd így folytatja: „Ha riaszt a múlt és a rossz, hasson át a 
szép, és izzítson a szeretet, és akkor el kezdjük szeretni a világot.”40

A lelki szépség tanulható. Senki emberfia nem eredendően 
rossz. Az áteredő bűn nyomai, a rosszra való hajlamunk nem 
predesztinálnak arra, hogy beletörődjünk vagy felvegyük a 
Lucifer által eldobott kesztyűt. A lelki szépség iskolájában min-
den nap gyakorlati óra van. Gyakoroljuk a szeretetet, az elfoga-
dást, a másik ember tiszteletét. Próbáljunk urai lenni indulati 
reakcióinknak, beszédünknek. Irányítsuk szavainkat, kommu-
nikációnkat a minél kisebb konfliktuskeresés felé. A sok károm-
kodás, durvaság, csúnya beszéd elcsúfítja a lelket is. Igyekez-
zünk tudatosan kerülni.

39 Magyar Tímea: A szépség, In. Kárpáti Igaz Szó, 2004. július 19.  
Forrás: http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/040729/sz01.html

40 Mácz István: Megmentett mondatok, SZIT, Budapest, 2005, 65. o.
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Fejlesszük szépérzékünket a csendes meditációval, a kelle-
mes, felemelő, imádságra hangoló zene hallgatásával. Ne sajnál-
juk az időt a finom apróságokra fordított figyelemtől lakásunk-
ban, közösségi tevékenységekben, ünnepi alkalmakkor.

A lelki szépség egyfajta tisztaságról, belső ártatlanságról ta-
núskodik, ami lehet, hogy naivitásnak vagy idealizmusnak tű-
nik. Valójában azonban lelki immunrendszerünket erősíti. De 
ezt a szépséget meg kell őriznünk. Ápolnunk. Ez csak úgy le-
hetséges, ha azzal tápláljuk lelkünket, agyunkat, fantáziánkat, 
szellemünket, ami szépíti azt. Ami nem káros, ami nem mérge-
ző. A széplelkű emberből árad a derű. Van tartása, mert Isten-
nel szoros, személyes, napi kapcsolatban van. Lelki békéjét nem 
zavarják meg a hétköznapi gondok hullámai. Árad róla, belőle 
egyfajta belső nyugalom, kisugárzás, és ez nem valamiféle csak-
rás energia, hanem Isten szeretetének simogatása. A széplelkű 
ember arca kortalan. 

Nézzünk meg egy fekete-fehér képet Márton Áronról. Mi 
jön át? Valami megmagyarázhatatlan meghittség, bölcsesség, 
s ebbe a tekintetbe akár még egy pajkos huncutság is belefér. 
Nemrég köszöntötték tisztelői Márton Árpád képzőművészt 75. 
születésnapja alkalmából. A méltatásokból idéznék, ami talál 
a lélek belső szépségével, finomságával rendelkező emberre is: 
„Amikor dolgozik, amikor alkot, lehet, hogy veszekszik is a színekkel, 
ecsettel, vászonnal, küzd is velük és játszik. Amikor vele beszélsz, len-
dületes és mosolygós, végtelenül kedves és előzékeny. Szelíd és szen-
vedélyes, harsány és alázatos egyszerre. Amikor másról beszél, kifino-
mult, választékos, míves, ha kell atyai, ha kell gyermeki. Érző. Amikor 
róla beszélnek, akkor csöndes és figyel. Talán szorong is egy kicsit.”41

41 Részlet Antal Attila laudációjából, In. Krónika, 2015. október 5.
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Úgy őrizzük lelki szépségünket, ha tartózkodunk mindat-
tól, ami elcsúfítaná. Ha megpróbálunk gátat szabni kíváncsisá-
gunknak. Ha inkább vagyunk irgalmasok, mint kegyetlenek. 
Minden kép, hang, hír, reklám nem válik a javunkra. A laká-
sunkat is könnyebb tisztán tartani, ha a cipőt már az ajtó előtt 
letöröljük, sőt eleve nem lépünk bele a sárba.

5. Az esztétikum teológiája
Úgy tűnik, újra fel kell fedeznünk a szépséget magunkban is, 
a világban is. Ezért fontos, hogy teológiailag is megalapozzuk 
reményünket.

A hívő embert a megváltás tudata hálával, létbiztonsággal, 
örömmel tölti el. Akiben öröm van, az tudja csak észrevenni a 
szépet. A bűntől, az elégedetlenségtől vagy a fájdalomtól köny-
nyen morcosak, kedvetlenek leszünk. A könnyektől bepáráso-
dik a szemünk. De a síró ember is tud szép lenni. 

A teremtett világ szépségein keresztül Isten beletestesült a 
világba. Minden okunk meg van arra, hogy felfedezzük a te-
remtményekben és egymásban rejlő szépséget. A szépség itt 
van. Nem kell előállítani, sem mesterségesen, szemfényvesztő 
trükkökkel kicsikarni a technikából. A szépség itt van köztünk, 
bennünk. Arra vár, hogy befogadjuk.42 

Jézus Krisztus az ősszépség. Akiben Isten megnyilatkozott. 
Még átszúrt szíve, kereszten függő szent teste is szimmetri-
kusan szép, meggyötörve is csodálatos. Mert a bűnben felra-
gyogott a szeretet. Az egyház a maga szentségi liturgiájában 
a mennyei „szertartásrend” előízét szeretné megízleltetni. Ezért 
is olyan gyönyörű, lélekemelő, fönséges a liturgiánk a maga 

42 Anselm Grün: Szépség – Az életöröm új spiritualitása. Új Ember Kiadó, 2014, 151. o.
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szabályozott szertartásaival, ünnepeivel, méltóságával, precizi-
tásával és rendjével. Ezáltal akar bevezetni már itt, a földön a 
szépség titkába.

Csak szép lélekkel lehetünk érzékenyek, fogékonyak a 
szépségre. Ahogyan Isten maga gyógyít, és lelkileg széppé 
tesz, ugyanígy tudjuk mi is egymást gyógyítani szavainkkal, 
imánkkal, tevékeny szeretetünkkel.

Érdemes kifejleszteni a belső szépérzéket is, mert az vissza-
hat egész személyiségünkre.

6. Összegzés
„A második évezred végére az Antikrisztus eljött értünk, még sincs 
neve vagy személyazonossága – itt van, és még sincs. Bár nem él, ar-
cát az óriásplakáton azonnal felismerjük. Ő a reklám alanya… szép és 
fiatal, dinamikus és ambiciózus, mindenekfelett pedig sikeres… Akár-
csak Krisztus, az Antikrisztus is az egyetemes megváltást kínálja, csak 
míg Krisztus annak fejében az ember teljes lényét kéri, az Antikrisztus 
mindössze 1990 forintot. A marketing evangéliuma szerint az üdvös-
ségről minden pillanatban egyetlen termék megvásárlása választ el. 
Az üzlet megköttetik, az élmény megvalósul, a megváltás elmarad. Pár 
perc sem telik el, és az Antikrisztus visszatér, ígérete csábítóbb, mint 
valaha” – olvashatjuk az egyik anyaországi napilapban.43

Én hiszem azt, hogy a valódi Szépség, Krisztus szüntelenül 
átjár és elbűvöl jelenlétével. Ő erősebb, mint az Antikrisztus. 
Nekünk csak az a dolgunk, hogy ez az isteni jelenlét szépülő 
lelkünkben visszhangra találjon.

43 Puzsér Róbert: A siker megváltástana, In. Magyar Nemzet, 2015. október 1., 6. o. 
Forrás : http://www.magyarkurir.hu/sajtoszemle/napi-sajtoszemle-64403
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24. skapulárés boldogasszony44

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Az olvasmányban, a Királyok első könyvéből felolva-
sott bibliai igében a Kármel hegyén remetéskedő Illés 
prófétáról hallottunk, aki megvédte az ősi hitet, és esőt 

imádkozott ki népének. A gyönyörű hegyben, az annak tövében 
fakadó forrásban és a prófétai tettben már az első remeték és a 
keresztes lovagok is eszmény- és előképet láttak. Közösséget is 
alapítottak Mária testvérei néven. De vágyukat és hivatásukat a 
későbbi sarutlan kármeliták nagy szentje, Kis Szent Teréz fogal-
mazta meg találóan: „Szeretni Istent, és megszerettetni őt.”

Az imént elhangzott evangéliumi részben pedig a megvál-
tó Krisztus végakaratát hallottuk nagypénteki haláltusájában: 
„Íme a te anyád!” Czakó Gábor Kossuth-díjas író, hatgyermekes 
családapa, a Duna TV Beavatás-esszésorozatának megálmodója 
és mindmáig szerkesztője egyik marosvásárhelyi előadásában 
úgy fogalmazott: Ezekkel a szavakkal született meg az egyház! Isten 
Fia anyjára bízta családját, gyermekeit, testvéreit. Így tulajdonképpen 
Nagypéntekhez köthető az egyház születése. Mária és János apostol ott 
vannak az egyház kezdeténél. Máriás lelkületünk tehát a megváltói ke-
resztből, a jézusi végakaratból fakad.

A mai apátlan-anyátlan társadalomban is fontos ezt tuda-
tosítani: mégiscsak édesanyától születünk. Mégiscsak az édes-
anya szoptat és nevel a legtöbbet. Ő tanít meg arra is, hogy 
van apánk, apukánk, mennyei édesatyánk. A Megváltónak is 

44 Kármelhegyi Boldogasszony Ünnepére, marosszentgyörgyi Kármeliták, 2015. 
július 16.
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ő tanította meg az imádság első szavait: Abba, Atyám! Ő segí-
tette emberileg, hogy később istenfiúi tudata is kifejlődhessék. 
Ha szétnézünk környezetünkben, látjuk, hogy a gyermekek na-
gyobbrészt anyjuk mellett nőnek fel. Vajon milyen apakép ala-
kul ki bennük, hogyan ismerik apjukat, és apjuk hogyan ismeri 
őket? Miért van az, hogy a legtöbb férfi párválasztáskor ma is 
édesanyját keresi leendő menyasszonyában?… 

Jézusnak ugyan nincs biológiai kapcsolata nevelőapjával, de 
a józsefi „vérvonal”, az ő földi származása mégiscsak az Istennel 
való szövetség fizikai folytatása volt. Tehát akkor is, most is a 
legtöbbet az édesanyák tehetnek azért, hogy az apa és fia közti 
kapcsolat létrejöjjön, s így a helyes istenkép is kialakuljon. Ha 
voltak is negatív tapasztalataink földi édesanyánkkal, Mária 
erényeit utánozva jobban meg tudjuk érteni édesanyánkat is, és 
magunkat is.

Testvéreim!
1. Sokszor az a benyomásunk, hogy a Mária-tisztelet a szerze-
teseket vagy a laikus hívőket elvonná magától Jézustól. Pedig 
valójában nem így van. Inkább felerősíti a vágyakozást Jézus 
Krisztus után. Ellessük, eltanuljuk, megszeretjük Mária erénye-
it, hogy még szorosabban egyesülhessünk Jézussal. Márián ke-
resztül konkrétabb, emberségesebb, reálisabb módon jutunk el 
az Isten Fiához.

A kármeliták története is azt bizonyítja – az első remetéktől, 
Stock Szent Simonon, Avilai Terézen, Keresztes Szent Jánoson, 
Grignon Szent Alajoson, Kis Szent Terézen át egészen a magyar 
misztika kiváló szentjéig, Marton Boldizsárig, P. Marcellig, 
hogy Illés próféta Kármel-hegyi ikonjában a Szűzanyát, a ter-
mékeny szüzesség jelképét, az Életet hozó Megváltó legjobb 
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ismerőjét találták meg. Amint Illés próféta a tenger felől fele-
melkedő, lábnyomnyi vagy tenyérnyi felhőben a termékeny 
eső ígéretét, az életet, a messiási várakozás beteljesedését látta, 
a kármelita szerzetesek is Máriában találták meg azt a biztos, 
sőt legbiztosabb utat, melyen Jézushoz juthatunk, aki nemcsak 
igazság, út, hanem maga az Élet. Mindannyian, szerzetesek és 
a hívő laikusok, erre az életre vágyakozunk.

2. Természetesen a szerzeteseket is – akárcsak jámbor civil hívő-
ket – megkísértheti a köldöknéző hiúság, az önszeretet, főleg ha 
többet imádkoznak az átlagnál, közelebb vannak Istenhez, több 
időt töltenek együtt Vele, akkor azt gondolhatják: mi kiváltsá-
gosak vagyunk… Pedig csak saját vallásosságuk bálványozói. 

Úgy tűnik, a szerzetesség története is erre világít rá, hisz ők 
is visszavonultak a világtól, elszigetelődtek a sivatagban, falak-
kal körülvéve magukat abban igyekeztek, hogy távol legyenek 
a világ zajától, kísértéseitől, s így könnyebben szolgálhassák a 
szívükben jelen lévő Urat. De minket, laikusokat, mondhatni 
nem védenek falak, nincsenek különlegesen kidolgozott ima-
módszereink, nincs állandó napirendünk, zsolozsma, minden-
napos áhítat. Számtalanszor újra kell terveznünk tennivalóin-
kat, borul a papírforma, ütköznek kötelességeink, nem találjuk 
a fontossági sorrendet. 

A tévé és a számítógép képernyőjén keresztül szobánkba 
áramlik nemcsak a jó és a rossz tudás, hanem a világ szennye 
is, sőt a kísértés máris ott lapul a zsebünkben az érintőképer-
nyős okostelefonon keresztül. Sok a teendőnk, a gyermekek és 
a család gondja, a világ szelleme, a gépek és fogyasztási cikkek 
uralma egyre hatalmasabb, miközben a ketyerékkel és egyéb 
eszközökkel való foglalatosság szétforgácsolja időnket, erőnket, 
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türelmünket, elvonja figyelmünket a lényegtől. Hogyan lehet 
akkor „kint”, a világban Istenre figyelni? Egyszerűen meg sem 
közelíthetjük ebben a tökéletességi „versenyben” a szerzetese-
ket, akiknek mindenük megvan ahhoz, hogy szentek legyenek?

A karmelita rend, akárcsak a többi szerzetesi közösség, ép-
pen arra hívja fel figyelmünket – ebben az évben különös módon 
is –, hogy Isten, az ő mindenható bölcsességében, szeretetének 
túláradó gazdagságában van olyan leleményes, hogy megadja 
nekünk is a módot, az alkalmat, hogy szentté váljunk: férfiként 
és nőként, munkásként, földművesként, tanárként, orvosként, 
vállalkozóként, politikusként vagy művészként egy aránt. Bár-
milyen élethelyzetben.

A misztikusok, a szerzetesek azt ismerték fel, hogy Isten 
mindent megad, de mindent el is kér. Amint Ő emberré lett, 
úgy kell mi is, hogy megistenüljünk a lelki élet eszközei által. 
Életünk minden területe „alapanyag” lehet a szentté váláshoz: 
az öröm és bánat, a fejlődés jelei, a kultúra, az elektronika, a 
betegségek és kiszolgáltatottság, a családi élettér, a felnőtté vá-
lás, a munka, a tanulás, a szórakozás, az utazás, a karrier épí-
tése, vagy egy munkahely elvesztése, a politikai csillagállás – 
mind-mind eszközül szolgálhatnak, hogy megvalósuljon Isten 
országa. Ha ő bennünk lakást vett, éljünk mi is benne. Ez az 
életszentség.

Ne különleges élményeket vagy látomásokat várjunk Isten-
től, ne különleges bánásmódra, kivételezésre, holmi előnyökre, 
kedvezményes elbírálásra vágyjunk, egy két tized többletben 
végzett rózsafüzérért cserébe…, csak azért, mert életünket rá 
alapoztuk, hanem legyünk nyitottak arra a vonzásra, amely ke-
gyelmet mindenkinek megad, aki a közelébe akar kerülni és 
maradni. Erre tanítanak a nagy misztikusok a Kármelhegyi 
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Boldogasszony segítségével. Bruno Ferrero kedves története is 
erre világít rá.

Egy hithirdető észrevette, hogy az egyik törzsfőnök, aki nem-
rég tért meg, minden szentmise után előremegy a templomban, 
megáll a szentségház előtt egyenesen, kigombolt inggel. Egy-
szerű ember volt, nem sokat tudott még a hitigazságokról. Egy 
napon a misszionárius nem tudott ellenállni a kíváncsiságának, 
megkérdezte a törzsfőnököt, mit csinál ott állva, mintha gyöke-
ret vert volna a lába, a tabernákulum előtt.

A törzsfőnök mosolyogva mondta: „Napozik a lelkem!”

Testvéreim!
Azért adjunk hálát ma is, hogy vannak köztünk Istennek 

szentelt közösségek, emberek – a karmelita nővérek is –, akik 
mint „lelki erőmű” biztosítják a lelki „energiaszolgáltatást”, akik-
nek imahátterére támaszkodhatunk, akik az „egy fecske is képes 
tavaszt hozni” elvet követve nem szűnnek meg sugározni, ma-
gukon átengedni az isteni szeretet és irgalom mindennapos 
csodáit. Az ő életük jel, jelzésértékű, hogy Mária iskolájában 
mindannyiunknak van tanulnivalónk.

3. Skapulárés Boldogasszony rendjének, a karmelitáknak újjá-
alapítójaként tartják számon Stock Szent Simont. Ez a 13. szá-
zadi angliai szerzetes 1251. július 16-án különös látomásban ré-
szesült. Megjelent neki Szűz Mária az angyalok kíséretében, és 
egy vállruhát-skapulárét nyújtott át, megígérve, hogy: akik ezt 
a vállkendőt egy életen át viselik, megmenekülnek a pokol tü-
zétől. XII. Piusz pápa mondta a skapuláréval kapcsolatban: „Aki 
viseli, tanúságot tesz arról, hogy Miasszonyunkhoz tartozik, ugyanúgy, 
mint egy 13. századbeli lovag, aki Hölgyének tekintete alatt értékesnek 
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és szilárdnak érezte magát a harcban, s aki az ő színeit hordva inkább 
halt volna ezer halált, semmint hogy beszennyezze azokat a színeket.”

Kis Szent Teréz pedig, amikor felvette a skapulárét, ezt írta: 
„Olyan volt nekem, mintha számomra fátyol borult volna minden földi 
dologra… Teljesen elrejtőztem a Szent Szűz fátyla alatt. Forrón kértem 
Szűz Máriát, vigyázzon rám mindig, s váltsa valóra álmomat, elrejtve 
engem szűzi palástja árnyékában.” Ma persze nem muszáj a skapu-
lárét mint szövetdarabot viselni. Elég, ha csak nyakláncon hord-
juk a Szűzanya képét. De a lényeg nem változott. A skapuláré 
ma is szentelmény, számos szerzetesi közösség ruhájának alko-
tórésze. Érem formájában is jele a máriás lelkiségnek. Hunyadi 
János és Deák Ferenc is hordta. Deák Ferenc különben nőtlen 
ember volt. Nem volt katolikus, de sógorának meghagyta, hogy 
a skapulárét, amit édesanyjától kapott, ne vegyék ki a nyakából, 
még a koporsójában sem. Mert ez a bizalom jele. Az ég, s a föld 
közötti „összeköttetés” kézzel fogható szimbóluma. Nem kabala, 
nem giccses vallási ékszer, hanem hirdeti a Szűzanya iránti bi-
zalmat. Aki viseli az érmet vagy a skapulárét, megvallja, hogy ő 
Isten kedves gyermeke, hisz a Boldogasszony anyai oltalmában, 
bátran szembenéz az élet kihívásaival.

Testvéreim, a Kármelhegyi Boldogasszony oltalmába „futot-
tunk” ide, s ragaszkodunk Hozzá ezután is, mert lelki immun-
rendszerünket csak az istenes élet, az állandó imádságos és 
készséges lelkület tartja életben, s menti meg az örök haláltól. 
Ezért kérjük a Kármelhegyi Boldogasszony égi pártfogását ma-
gunkra és szeretteinkre egyaránt.

Ámen.
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25. miHály saroglyája45

Kedves ünneplő testvérek!

Tizenharmadik Leó pápa (1810–1903 között élt, 1878-tól 
volt pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni 
kápolnában 1884. október 13-án, s már távozóban volt, 

amikor egyszer csak hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Me-
reven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca 
hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem 
szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett, és 
íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, ame-
lyek végzését minden szentmise után elrendelte. 

Bizalmas munkatársainak a pápa elárulta, hogy ördögien 
gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: „El tudom pusztítani 
Egyházadat!” Replikaként viszont egy jóságos hang válaszolt. 
A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób 
könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6–12; 2,1–7), a sátán időt és 
felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, 
az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része 
fölött, hogy Egyházát próbára tegye.

Ki is valójában Szent Mihály arkangyal? Mennyire ismer-
jük a MA ünnepeltjét? Szent Mihály neve maga is azt jelenti 
(a héber „mi khá Él”), „ki olyan, mint az Isten?”. A zsidó és az 
erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkan-
gyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán 
állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. 
Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: „Ki olyan, 

45 Ünnepi gondolatok a székelypálfalvi Szent Mihály-búcsúra, 2015. szeptember 29.
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mint az Isten?”, aminek voltaképpeni értelme ez: senki sem 
olyan, mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, 
őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.

Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a Sátánnal, védve 
Mózes testét (Júd 9). Ő az angyal, aki Dánielnek megviszi a hírt 
a szabadulásról és az óvásról (Dán 13,1). A keresztény hagyo-
mány szerint Nagy Szent Gergelynek is megjelent Hadrián csá-
szár mauzóleuma felett, jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ma 
Rómában, az Angyalvár tetején látható Szent Mihály ércszobra, 
és erre a jelenésre figyelmeztet.

Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint a jó és a rossz 
eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét. A gnoszti-
kusoknál Szent Mihály az „Aeonok Feje”. A román történelem-
ben a vasgárdisták is Szent Mihály Légiójának, legionáriusok-
nak neveztek magukat.

Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megje-
lenik a magyar Szent Koronán is.

Szeptember 29-én veszi kezdetét az ősz. Szent Mihály 
napja a kisfarsang időszakának kezdő napja, a lakodalmak 
ideje. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre for-
dulását: „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.” A fü-
vet már „harapófogóval sem lehet kihúzni a földből”. Ettől kezdve 
tavaszig már nem szabadott az ágyneműt kinn szellőztetni. 
Szent Mihály napján hajtották be az állatokat, és számoltak el 
a pásztorokkal is.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a hal-
doklók mellett, segít itt hagyni a földi világot, átkíséri a lel-
keket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent 
Mihály lova elnevezés. A halottszállító saroglyát nevezték így, 
amelyen a holttestet a temetőbe kísérték. Innen a magyar 
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néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály 
szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve is Szent Mihály útja.

Szent Mihályhoz kapcsolódott néhány tilalom is. Aki ezen a 
napon mosott, annak eleink szerint kisebesedett a keze, aki mán-
gorolt, vagyis a hamulúgos gúnyát a patakban tisztálta, suly kolta, 
annak háza felett az év maradék részében dörgött az ég.

A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben Mihály arkan-
gyalt általában szárnnyal ábrázolják, egyházi ruhában (alba, dal-
matika vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal 
és kopjával), lábánál a legyőzött sárkánnyal (a Sátán megtestesí-
tőjével). Ünnepét a VI. századtól tartják. Jelképe hatalmas kardja, 
mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint aho-
gyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. 

Szent Mihályt lovagrendek tisztelték védőszentjüknek, 
hadseregek hímezték képét zászlóikra. Szent István aposto-
li királyunk az ő védnöksége alá helyezte egyházmegyénket. 
Erős védelmezőre, harcosra volt szükség, hogy a kereszténység 
győzzön a pogány erők felett. És győzött a kereszténység!

Kedves testvéreim!
Eddig soroltam a száraz néprajzi és más tudományok isme-

reteket. Az angyalok életéről azonban nincsenek az embereké-
hez hasonló életrajzi adatok. Az ő életük más formában valósul 
meg. Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtöké-
letesebb teremtmények. Kegyelembe öltöztek – tanítják a szent 
írók –, és hűségükkel kiállták a próbát.

Istentől kapott szabad akaratuk tette lehetővé a jó angyalok 
számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűséges, 
jó angyalok jutalma örök boldogság, a bukottak számára a 
büntetés az örök kárhozat lett.
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Mihályé és angyaltársaié lett a mennyország, mert Isten volt 
az egyetlen gazdagságuk. Menedékük és fegyverük Isten volt.

Lucifer úgy gondolta, hogy elég lesz önmagának, függetle-
nedni akart, és ezzel bezárult a léte, behatárolta saját magát. 
Lucifer uralkodni akart, eldönteni jót és rosszat, Istentől függet-
lenül.

Testvéreim!
Nem csak a múltban volt szükség ilyen határozott Isten mel-

letti kiállásra. A keresztény név mindenkor kötelez.
Ma is nagy harc folyik a lelkekért. Szellemi harc. A sátán és 

az ő csatlós, bukott angyalai minduntalan el akarják téríteni 
a keresztségben Istené lett embert eredeti végcéljától. Istentől. 
A szellemi harc sokkal veszélyesebb, mint a fizikai, mert nem 
látjuk az ellenséget. Az angyalok is szellemi létezők. Szem-
mel nem láthatók. Szellemi téren, ebben a harcban, Mihállyal 
az élen nagy segítségünkre vannak. Magunktól mi gyengék, 
esendők vagyunk. Ez a harc nem erőszakkal, katonai erővel és 
fegyverekkel történik. Ez belső küzdelem, elsősorban önma-
gunkért, lelkünkért, benső szabadságunkért. Arról szól: kinek 
adjuk oda, miért adjuk oda lelkünket? Vagy eladjuk a sátánnak: 
pénzért, hatalomért, bizsergető élvezetért, hiúságért? 

Recseg-ropog a világ körülöttünk, s bennünk is a gonosz tá-
madásai folytán. És mégsem arról szól ez a harc, hogy minden-
ben ördögöt lássunk, keressünk, kergessünk vagy gyanítsunk. 
Még csak az ördög legyőzése sem cél, hiszen erre nem lennénk 
képesek magunktól. Erre csak Isten képes. De a szellemi har-
cunknak az lehet az eredménye, következménye, hogy szabad-
dá váltunk a bűnös függőségektől, már gondolatban is. Derű-
sen, félelem nélkül együttműködhetünk Istennel, Szentlelkével, 
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Szent Mihály pártfogásával, s akkor tudunk jó döntéseket hoz-
ni, és szép életet élni. 

Azt is tudnunk kell, hogy a gonosz hatalmát már megtörte 
Jézus Krisztus. Ezt a győzelmet már nem veszi el tőle senki. A 
háborút már megnyerte. De még sok csatát meg kell vívnunk, 
hogy ez nyilvánvaló legyen. Amikor Hitler csapatai Oroszor-
szágban vereséget szenvedtek, a hitleri birodalom sorsa már 
eldőlt. De még sok csatát meg kellett nyerni, hogy teljes legyen 
a győzelem. Így vagyunk mi is. A személyes küzdelmeket, a 
belső csatákat nekünk kell megvívnunk Isten kegyelmével, s 
akkor képesek leszünk úrrá lenni a sátán ármánykodásán. Ez a 
belső küzdelem nem is annyira a bűn ellen, hanem Isten orszá-
gáért folyik. A gonosz irigységből el akarja ragadni lelkünket az 
üdvösségtől. Akadályozni akarja Isten országának építését. Azt 
sugdossa, hogy itt a földön készítsünk Édenkertet, hisz életünk 
csak a halálig tart. De Szent Mihály át akar vinni minket túl 
a síron, az örökkévalóságba, Istenhez. A sátán kavar, ködösít, 
csábít, maszatol, megtéveszt, hízeleg. Állandóan résen kell len-
nünk. Radikálisan, ennél kevesebbel be nem érve küzdenünk 
kell Szent Mihály, a szentek és a jó angyalok oldalán. Akarnunk 
kell azt, amiért Jézus a földre jött, amiért Szent Mihály is harcolt.

Szent Mihály nem egyedül győzött, hanem az angyali közös-
séggel összefogva, a jó angyalok élén. Szekularizált, darabjaira 
szétszakadó, elmagányosodott világunkban hajlamosak va-
gyunk elzárkózni egymástól. Széthullóban a falusi közösségek, 
a rokoni szálak. Elidegenedtünk egymástól. Könnyen megsér-
tődünk egy vitában, nem ápoljuk emberi kapcsolatainkat, leg-
feljebb üzengetünk a közösségi oldalakon vagy a számítógépes 
kütyükön. Nem szakítunk időt egymás meghallgatására, nem 
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kérjük ki mások véleményét, begubózunk, mert hát pénzzel 
úgyis mindent el lehet intézni. Megalázó lenne, ha a másikra 
szorulnánk… 

De a rossz elleni küzdelemben igenis rászorulunk egymásra, 
az egyházi és nemzeti közösségre, a szentek közösségére. Szük-
ségünk van arra, hogy Szent Mihály és társai, hívő közösségünk 
tagjai legalább imáikkal besegítsenek. Nem kell ezt szégyellni. 
Ne meneküljünk az álságos önállóság paravánja mögé, mert az 
öröm is úgy szép, ha megosztjuk, s a szenvedés is elviselhetőbb, 
ha másikéból átvállalunk. Lássuk meg embertársunkban a szö-
vetségest, a testvért. Induljunk ki a benne lévő jóból, értékből, 
ami összeköt vele, és kezdeményezzünk a szeretet bátorságával. 
Ne hagyjuk, hogy a világ szelleme lehűtse jó szándékunkat.

Hogyan harcoljunk? Loyolai Szent Ignác spanyol katonatiszt is 
büszke, rátarti fiatalember volt. Adott magára. Apja ugyan pap-
nak szánta, de ő eleinte nem rajongott ezért. Amúgy is volt már 
pap a családban. Édesanyja korán meghalt, ő volt a 12. gyermek. 
Tizenöt évesen már árva volt. Nagyon hatottak rá a lovagregé-
nyek, a trubadúrénekek, szívesen vadászott és vett részt a lova-
gi tornákon, mulatságokon. Nagystílűen élt. Odavolt az éjszakai 
életért, a tűz, a szélsőségek embere volt. Kedvelte a pompát, s 
azt, hogy az ifjú hölgyek körülrajongják. Nagy gondot fordított 
a körmeire, életvidám, elegáns ifjú hírében állt. Szeretett nagy 
lábon élni, büszke volt a divatos szőke hajára és frizurájára. 
Huszonegy évesen egy éjszakai kilengése miatt, amit épp pap 
nagybátyjával követett el, börtönbe is csukták. Kemény, hajtha-
tatlan, konok ember volt. Aztán egy lázadás megfékezése során 
részt vett Pamplona várának védelmében és megsebesült. Egy 
ágyúgolyó eltörte a lábát. Rosszul forrt össze a csont, s hogy 
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a lovagi élethez visszatérhessen, szépen álljon a csizmája, újra 
tudjon táncolni, lovagolni és vívni, képes volt lefűrészeltetni a 
kiálló csontot. Konokságára jellemző, hogy ennek tetejében, mi-
vel a töréstől megrövidült a lába, a rövidebb lábát meg is nyúj-
tatta. Heteken keresztül feküdt vasszerkezetben, hogy újra él-
hesse világi életét…

Lelkigyakorlatos könyvében azt ajánlja a későbbi jezsuitáknak, 
hogy fejlesszék ki magunkban az Isten akarata iránti érzéket. Ez 
olyan, mint a nyomolvasás… Minden este nézzék át napjukat és 
kérdezzenek rá: mit érzek egy tett, egy szó, egy esemény után – 
örömet, vagy félelmet? Látom-e, hogy milyen irányt követnek a 
tetteim? Békesség van-e utánuk, vagy zaklatottság? Persze a go-
nosz képes becsapni is, de a gyümölcsök azért mégiscsak árul-
kodnak. Közelebb kerültem az Istenhez, vagy távolodtam tőle? 

A bennem feltörő sugallatok vajon kitől érkeztek: a sátántól, 
vagy a Szentlélektől? Nézzem meg az eredményeket… Tövis-
bokron sosem lesz szőlő. Felfogom ezt? A szellemi harc tehát 
tisztázó jellegű. Leleplezi bennem azt, hogy kinek az oldalán 
állok. Ez a lelkek megkülönböztetésének képességét teszi lehe-
tővé. Szent Ignác a saját lelki útjának tapasztalatait osztotta meg 
követőivel, s azt mondja, a jó és rossz megkülönböztetésével 
úgy vagyunk, mint a hajó a tengeren. Aki Isten felé vitorlázik, 
az hátszelet kap a Szentlélektől, és ellenszelet a gonosztól. Aki 
a gonosz lélek felé vitorlázik, az tőle kap hátszelet, Isten lelkétől 
viszont ellenszelet. Ezért olyan fontos, hogy alapvetően merre 
irányul az életünk. 

Egy sor tanácsot is ad ehhez a küzdelemhez:
• Jól válasszuk meg barátainkat.
• Fontos döntések előtt nyugodjunk le, és tanuljunk meg 

várni.
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• Saját erőnkből nem hozhatunk létre lelki vigaszt, ezért 
tartsunk ki a lelki szárazság próbájának idején.

• Ne egyezkedjünk a kísértővel. Inkább mondjuk neki: várj, 
egyszer megkérdezem a barátomat, házastársamat, lelki 
vezetőmet, Jézust, s aztán majd beszélünk… Abban a pil-
lanatban le fog lepleződni a gonosz.

• Ne alkudozzunk, ne kezdjünk tárgyalásokat az ördöggel. 
Abból mindig vesztesen jövünk ki. Az engedmények las-
san felőrlik Isten iránti hűségünket. Főleg olyankor, ami-
kor a sátán a jó látszatával kísért. Ahogy Ignác mondja: 
figyeljem meg a gondolatmenetet elejétől a végéig. Így is 
kiderül, hogy a jó őszinte-e, vagy csak látszat, átverés.

Szent Mihály azért győzött, mert hűséges maradt Istenhez. 
Szellemi harcunkban a sátán mindig a hűségünket ingatja meg 
leghamarabb. Elbizonytalanít. Újat kínál. Az csábítóbb. Leérté-
keli a régit, folyton új, az eddigieknél vonzóbb ajánlatokkal jön. 
Meg kell tanulnunk ezekre nemet mondani. Kitartani azon sze-
mély mellett, aki mellett elköteleződtünk. Következetes konok-
sággal, elvhűséggel. Ehhez pedig meg kell éreznünk azt az első 
vonzást, a kezdeti szeretetnek azt az ízét, amely foglyul ejtett 
és elindított. Ezért kell mindig visszamenni a kezdeti szerelem 
ígéretéhez. Akár egy házassági konfliktusban, akár a hit válsá-
gának idején. Elevenítsük fel a kezdeti lelkesedés tüzét, és ka-
paszkodjunk bele abba, újra. Isten nem vonja vissza szeretetét, 
nem felejt el, nem fordít hátat. Ebben bízhatunk a nehézségek 
idején is. Isten hűsége biztonságot ad. Nem cibálnak szét a kí-
vánságok, nem kell válogatnunk a felmerülő új lehetőségek kö-
zött, hanem a biztos úton léphetünk tovább. Nekünk is angyali 
lelkekké kell válnunk, Isten szolgálatában a jó ügy oldalán.
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Kérjük mi is Szent Mihály pártfogását és égi támogatását a 
gonosz elleni harcban Leó pápa imájával:

„Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.” 

SZENT MIHÁLY arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a 
sárkányt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmi-
sítsd a sötétség hatalmának kevélységét. 

Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék, 
és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy min-
den szenvedésben és bajban erős lelkűek legyünk, és majdan megállhas-
sunk Isten ítélőszéke előtt!





II. rész

vegyes beszédek,
esszék
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26. bálinT szabolcs 
éS nagy éva eSküvőjére46

Kedves fiatalok, kedves ünneplők!

Ha szétnéztek a világban, úgyszólván minden az em-
berért van, de mégis minden az emberi boldogság, az 
emberi kapcsolatok, a házasság, a család létét veszé-

lyezteti: őrült hajsza a pénzért, rohanás, a divatos szingli élet-
mód, vagy az ideig-óráig összeköltözés, önmegvalósítás és fo-
gyasztás, siker és karrier. Légy szabad, valósítsd meg magadat, 
ne kösd le magad, utazz és élvezz, ne törődj másokkal…

Amerikában meg olyan apróhirdetést is olvasni, hogy „bérelj 
feleséget, úgy olcsóbban jössz ki!” Nálunk is divat a mondás, hogy 
„ha úgy akarod, hogy ne legyen pénzed, akkor nősülj meg vagy végy 
autót!” De ne izguljatok, mert ezelőtt néhány száz évvel is ez volt 
a tendencia még hívő emberek közt is. A középkorban például a 
következő mondás járta: „ha tengerre indulsz, imádkozz egyszer, ha 
háborúba mégy, imádkozz kétszer, ha házasságra lépsz, imádkozz há-
romszor!” És ha még visszább megyünk, egészen Szókratészig, 
ő azt mondja fiatal tanítványának: „Fiam, nősülj meg, s megbánod, 
de ha nem, azt is…!”

 Ti viszont itt, ma, Isten házában arról tanúskodtok, hogy az 
a szent életszövetség, amelyet egy életre köttök, igenis isteni ga-
ranciával ruházza fel boldogságotokat. Hívő, katolikus, keresz-
tény emberekként megértettétek azt, hogy Isten maga akarja, 
hogy a házasság szentségében egymást kiegészítsétek, sírig 

46 Esküvői beszéd, Oroszhegy, 2008. augusztus 2.
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tartó hűségben partnerei legyetek az életadásban, egyenran-
gú félként, mint férfi és nő odaadjátok magatokat szeretetben 
Neki és egymásnak. Vállalni akarjátok a búzamag sorsát, amely 
meghal, hogy új élet fakadjon belőle. Boldogságotoknak nem az 
a biztosítéka, hogy szépek vagytok, erősek vagytok, hogy a sze-
relem lángra gyúlt a szívetekben, hanem az, hogy Isten előbb 
szeretett titeket, és fellobbantotta szívetekben a szeretet lángját 
egymás iránt. Erre a tűzre tenni kell, hogy ki ne aludjék. 

A házasság egy különös és valóságos kaland. Egy küzde-
lem, amely egész életeteken keresztül tart. De megéri. Ha bíz-
tok egymásban feltétlenül, ha nem az elvárások vagy feltételek 
szabása rántja görcsbe ezt a kapcsolatot, hanem a feltétlen bi-
zalmon alapuló szeretet, ha ezt a tüzet folyamatosan tápláljátok, 
ha lesz erőtök leborulni, mielőtt kiborulnátok, és egymás kezét 
fogva Isten irgalmas szeretetéből tankoljátok fel újra szívetek 
„szeretet-tartályát”, ha mindennap tudatosul bennetek, hogy 
Isten szeretetéből éltek és újultok meg, akkor megtapasztaljátok 
az igazi boldogságot. A házasság nem az Ígéret Földje. Inkább 
együtt vándorlás az Ígéret Földje felé. Nem a házasság fog bol-
doggá tenni, hanem Isten közelsége, hogy a páromon keresztül 
is mennyire szeret engem. Ezt a szeretetet nem lehet kiérdemel-
ni, ezt ingyen, ajándékba kapjuk. Csak el kell fogadni, és hálás 
kell lenni érte. Ehhez persze gyakran le kell mondanunk önzé-
sünkről, ki kell lépnünk magunkból, és kölcsönösen a másikra 
figyelnünk. Olyanná kell válnunk a házasságban is, amilyen-
nek Isten elgondolt. 

Kedves fiatalok! 
Azzal, hogy most Isten színe előtt frigyre léptek, nemcsak a 
jövő zálogát, a humánerőforrást biztosítjátok a társadalomnak, 
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népünknek, az egyháznak, hanem elsősorban tanúságot tesz-
tek arról, hogy Isten az élet, a boldogság, a jó pártján áll. Azzal, 
hogy szeretitek egymást, és ez a szeretet Istenből forrásozik, új-
játeremtitek az életet, örömet és életkedvet sugároztok azok felé, 
akik között éltek, és tanúságot tesztek arról, hogy a szeretetnek 
mindent elsöprő hatalma van. Jézus nem véletlenül használta a 
menyegző képét az Isten és ember kapcsolatára, nem véletlenül 
osztozott a fiatalok örömében a kánai menyegzőn. Az ő szerete-
te és mindennapi áldása szavatolja azt a boldogságot, amelynek 
az útjára ma ráléptetek.

Balássy László költő szavait idézem:
„Szeretni küldött, Aki megteremtett,
Hogy világoskodj a világ előtt,
s méltón a hivatáshoz, melyre rendelt,
Lelked tükörként sugározza őt.

Szeress, ahogy a szív szeretni képes!
A színlelő szeretet mit sem ér, 
Meddő marad, aki haszonra éhes:
Kufárként talmi kincseket ígér!

Léted örökzöld fája nem fakulhat,
Ha fészkén a szeretet ver tanyát:
Telt lombjai a tág magasba nyúlnak,
S felisszák az Örök Fény sugarát…

Nem fogyatkozik, aki mindig ad:
magát-kifosztva egyre gazdagabb!”
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27. gáll lászló Halálára47

Nehéz meghatódottság nélkül beszélni egy olyan ember 
koporsója mellett, akihez annyi szállal kötődtem. Csa-
ládtagom volt, és családtagja voltam.

Családszerető ember volt, aki hűségben és szeretetben élt 61 
év házasságban feleségével, Margitkával. Aki nagyon szerette 
gyermekeit: Hajnikát és Lacit, de menyét, Juckót és vejét, Gyurit 
is. Akinek az unokák, Hajnika, Tomi és Erika a szeme fénye vol-
tak. De ugyanígy 5 dédunokájáért is sokszor hálát adott Isten-
nek, egy kivételével mindegyiket karján dédelgette. Ötödik dé-
dunokája éppen akkor született, amikor a dédnagyapa állapota 
válságosra fordult. Íme, az élet utat tör magának, akár a hóvirág 
a fagyos földben. Az a nap sem véletlen, amikor hazatért Isten-
hez, hiszen az vejének születésnapja, és ma, temetése napján, 
Szent Balázs, Bence unokájának védőszentje, a torokbetegségek 
ellen őt is megvédte, mert neki szavával, hangjával kellett szol-
gálnia népét és egyházát. Öregségére megtapasztalhatta a csa-
lád viszontszeretetét, és mindig hálálkodott, hogy őt gyermekei 
mennyire szeretik. Isten megadta a hosszú élet, a boldog házas-
ság, a szép öregség kegyelmét, áldását, különösebb betegségek 
nélkül. Utolsó éveiben, betegségében is megérezte, és derűs lé-
lekkel viselte a szenvedést, mert szerettei mindent megtettek, 
hogy fájdalmait enyhítsék. Még tavalyi gyémántlakodalmukat 
is egy szeretett, rég nem látott „pap bácsijuk” áldotta meg.

47 Makfalva, 2009. február 3.
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Isten- és egyházszerető ember volt, a nehéz időkben is meg-
vallotta hitét. Oroszhegyről magával hozta a konok kitartást, a 
következetességet, az alapelvet, hogy Isten és egyházszeretet 
nem szétválasztható. Paptestvére, Gáll Sándor, illetve a rokon-
ságában fellelhető olyan nagy papi személyiségek, mint Dukát 
József vagy Sass Antal, életre szóló példát és erőt, imádságos 
hátteret biztosítottak. Székely elszántsággal, derűs lélekkel, 
és nem egyszer furfanggal mindig megtalálta a módját, hogy 
templomba menjen, gyermekeit vallásosan nevelje, annak elle-
nére, hogy az elvtársak „szaglásztak” utána. Feleségével rend-
szeresen imádkozták a rózsafüzért, nagyböjtben a keresztutat. 
Egyházának mint nagyobb családjának ügyét mindig szívén vi-
selte Lövétén, Felsősófalván és Makfalván egyaránt. Bár megta-
pasztalta a kisebbségi sorsot, a felekezeti szórványhelyzetben is 
nem elvegyült, hanem katolikus öntudatával mindig feltalálta 
magát, és érvényt szerzett egyháza jogainak, jó példával járva 
elöl a kis létszámú katolikus közösség hitéletében. Ő volt a mak-
falvi leányegyházközség szíve-lelke.

Feleségével rendszeresen kitakarították és kápolnává szépí-
tették Géza bácsi házát. Figyeltek arra, hogy minden hívő ott 
legyen a vasárnapi szentmiséken. Figyelmük mindenre kiter-
jedt: a friss virágokra, a tiszta abroszra és kehelytörlőre, az orgo-
nára és a csengőre, a miseruhákra és a szentképekre egyaránt. 
Vasárnaponként énekével és orgonajátékával egy fillér nélkül, 
hivatásból, Isten-szeretetből, a hármasfalusi templomban, majd 
Makfalván és Szolokmán is dicsérte Istent, és segítségére volt a 
plébánosnak. Közel tíz évig volt munkatársam, segítőm a lel-
kipásztori munkában, és én benne Istentől egy atyai jó barátot, 
egy bölcs tanítómestert, igazi családtagot kaptam ajándékba.
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Népét és közösségét szerető ember, azoknak az utolsó 
nagy kántortanítók egyike, akik a nemzet napszámosai. Még 
az átkosban, a 60-as évek elejétől beindította a kórusmozgal-
mat, nemzedékeket tanított a hangszerek szeretetére, ének- és 
zenekarával országos harmadik helyet is szereztek a falu di-
csőségére. A kultúra és népe értékeinek szenvedélyes szolgája, 
lelkiatyja volt, aki szívén viselte nemcsak azt, hogy gyermeke-
ink írni-olvasni tanuljanak, hanem hogy jó magyar ember le-
gyen belőlük, tudjanak és szeressenek énekelni, zenélni, ismer-
jék meg népünk kincseit és értékeit, szeressék az igényest és a 
szépet. 24 éves iskolaigazgatósága alatt fellendítette a makfalvi 
zenekultúrát, és azután is nemzedékeknek vált „Gáll Tanító bá-
csijává”. Nem pénzért, nem elismerésért, mert neki ebből semmi 
haszna nem származott.

Vajon megbecsüljük-e munkáját, elismerjük-e érdemeit, 
lesz-e, aki folytassa művét Makfalván?

Testvéreim! Van beteljesedett élet!
Ilyenkor, amikor az érett gyümölcs lehull az élet fájáról, 

nem a semmibe, a pusztulásba hull, hanem Isten tenyerére, aki 
átnyújtja a kezét a halál szakadéka fölött, és átsegít a halál kapu-
ján. Ez a mi vigasztalásunk. Életünk egy nagy része szakadt ki 
most belőlünk. Minél jobban szeretünk valakit, annál nagyobb 
a fájdalom, ha el kell veszítenünk őt. De éppen Istenbe kapasz-
kodó hitünk ad erőt, hogy el tudjuk őt engedni. Engedjük el 
Gáll László tanító bácsit, mert a jó harcot megharcolta, a pályát 
végigfutotta, elérkezett élete céljához, végállomásához. Köszön-
jük meg Istennek ezt a nagy ajándékot, hogy férje, gyermekei, 
barátai és ismerősei lehettünk. Biztosak lehetünk abban, hogy 
a szeretet erősebb a halálnál. Tovább él a halálnál. A temető, a 
pusztulás, a sír nem nyeli el az embert, mert az ember személy, 
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isteni életet kaptunk születésünkkor, és ez az élet örök. Nem-
csak folytatódik a mennyországban, hanem Istennél beteljese-
dik. Gáll László testvérünk halála arra irányítja figyelmünket, 
hogy akik Istent szeretik, azoknak minden lépését megáldja, és 
azokkal ott van a legnagyobb szenvedés idején. Azoknak min-
dig lesz a közelükben egy szerető ember, egy családtag vagy 
ismerős, akiben megérezhetik Isten szeretetét. 

Élet és halál összetartozik. A szép halál, egyszerűen a halál 
ténye és valósága szép és jó életre ösztönöz. Éljünk helyesen és 
tudatosan, hogy begyakoroljuk az elengedés művészetét. En-
gedjük el kedves halottunkat, hogy oda juthasson, ahová az Úr 
Jézus előrement, hogy helyet készítsen neki.

Laci bácsinak eljött az ideje, a miénk is eljön. Készüljünk 
állandóan az Istennel való végső találkozásra. Nem félve és 
rettegve, nem a földi dolgokat szorongatva a kezünkben és a 
szívünkben, hanem mint Laci bácsi, lassan mindent és minden-
kit elengedve, egyedül a Teremtő és Megváltó Istenre figyelve, 
aki vár, aki ösztönöz, aki a betegség és a szenvedés kohójában 
megtisztítva lehánt mindent rólunk, amit nem vihetünk át az 
örökkévalóságba.

Ámen.
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28. az erdélyi magyar kereszTénység 
ezer éve48

Kedves testvéreim! 

Jubileumi missziónk célja nem más, mint felfrissíteni em-
lékezetünket, kiásni kincseinket, ráeszmélni arra, mit kap-
tunk ezer év Kárpát-medencei ittlétünk alatt Istentől, és 

azzal mit kezdtünk, illetve hogyan tovább a következő ezer év 
felé. Természetesen azért frissítjük fel emlékezetünket, hogy há-
lát adjunk Istennek mindazért, amit az ezer év alatt nyújtott né-
pünknek, magyar egyházunknak. A hála szemüvegén keresztül 
tekintünk sikereinkre és kudarcainkra, elért eredményeinkre 
és hiányainkra, nemzetközi mércével mért teljesítményünkre 
csakúgy, mint melléfogásainkra, ballépéseinkre, vagy történel-
mi léptékű traumáinkra és fájdalmainkra.

Nem vagyunk semlegesek, nem mindegy számunkra, mi 
miért történt, de nem is akarunk bűnbakot és felelőst keresni, 
nem állítunk senkit a történelem ítélőszéke elé. Isten a történe-
lem ura, és rendezi el gondviselő Szent Fölségével az esemé-
nyek összefüggéseit, ő engedi megtörténni a botrányosat és az 
emberileg elképzelhetetlent egyaránt. Népmissziónk arra is jó, 
hogy számba vegyük múltunk nagy és esetleg kevésbé látvá-
nyos eseményeit, felhozzuk újra a köztudatba, hogy fiatal és 
idős egyaránt tudatosítsa: van, amire büszkének kell lennünk, 
vannak nemzeti karizmáink, amelyet mi is letettünk Európa 
és az egyetemes Egyház asztalára, el nem hanyagolható, illatos 

48 Gondolatok a 2009-es jubileumi missziós év kapcsán, Atyha – Korond
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virág vagyunk mi is Isten virágoskertjében. Ahhoz, hogy átlát-
hatóbb legyen missziós történelemóránk, vegyük azt időrend-
ben, három nagy korszakra bontva.

I. A honfoglalástól Mohácson át a hitújításig
A magyarság megjelenése teljesen megváltoztatta a középkori 
Kárpát-medence, és benne Erdély térképét. Azzal pedig, hogy 
az Erdélybe betelepült magyarok a nyugati kereszténységhez 
csatlakoztak, indulásból meghatározták ennek a tájnak az ar-
culatát. Szent István király tudta, hogy magyarországi köz-
pontjától messze esik Erdély, és ezért fontosnak tartotta, hogy 
Gyulafehérváron külön püspökséget alapítson, amellyel átfog-
hatja a keleti magyarok területeit. A Maros mentén ekkortájt 
már több magyar település is volt, így Gyulafehérvár a magyar 
lakta területek központját képezte.

Gyulafehérvár története kezdettől fogva tehát összefonódik 
az erdélyi magyarság történetével. Az erdélyi egyházmegye 
központjaként, püspökeinek székhelyeként olyan anyatemplo-
mot mondhat magáénak, amely az egyetlen, jóformán teljesen 
épen megmaradt és használatban álló, román kori székesegy-
ház a középkori Magyarország területén. 

Hálásak lehetünk a nagy királynak, és büszkék lehetünk rá, 
amiért ilyen nagy gonddal szervezte meg az erdélyi püspök-
séget, kezdve a templomépítésektől egészen a szerzetesrendek, 
a missziósok munkájáig. Hálások lehetünk Istennek őseinkért, 
akik aránylag rövid idő alatt 1083 településen 1180 templomot 
építettek, amelyek közül nagyon sok most is fennáll. Ezek a 
templomok európai mércével is művészi remekműveknek szá-
mítanak. Hálásak lehetünk őseinknek, akik nem sajnálva az 
áldozatot és a hozzáértést, fenntartották és bővítették egyházi 
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intézményeinket és iskoláinkat. Méltó és illő felemlegetnünk 
azt is, amit sokan nem tudnak, hogy az a II. Szilveszter pápa, 
aki Szent István királyunknak koronát küldött, a kor legna-
gyobb tudósai közé tartozott. Ő vezette be először Európában 
az arab számok használatát, és ő volt az, aki megalkotta a világ 
első ingaóráját Franciaországban, a reimsi székesegyházban. És 
ha már egyházi személyeknél tartunk, hadd emlékezzünk meg 
a jubileum kapcsán az erdélyi egyházmegye nagy papjairól, a 
honfoglalás utáni századokból. Nagyon sokat köszönhetünk a 
hitújítás előtti nagyjainknak, akik nemcsak az igét hirdették, 
hanem a népet szellemileg, kultúrájában, műveltségében és 
életminőségében is felemelték:

• Sándor, a gyulafehérvári székeskáptalan első ismert pré-
postja (1217), aki részt vesz II. Endre keresztes hadjáratá-
ban, és gondoskodik a magyar sereg átszállításához szük-
séges hajókról.

• Lépes György püspök, aki 67 évesen Hunyadi János olda-
lán lóra ül és harcol a törökkel.

• Geréb László püspök, Mátyás király unokatestvére, aki 
korát megelőzve előírja a népnyelv használatát a szentsé-
gek kiszolgáltatásánál.

• Megyeri János gyulafehérvári kanonok, aki előbb Budán 
a király titkára, és a Janus Pannoniust követő hazai latin 
verselők kiválósága. És akinek Erdélyben gyűjtött híres 
római kori feliratgyűjteménye, amely Sarmisegetuza fel-
fedezését is tartalmazza, tudományos szempontból is vi-
tathatatlan értékű.

• Méltatlanul elfelejtettük például Lászai János telegdi 
főesperest, neves humanistát, aki gyulafehérvári főespe-
res-kanonok lévén nemcsak lelkipásztori munkát végez, 
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hanem felépítteti a székesegyház Szentlélek – vagy ké-
sőbb róla elnevezett – Lászai-kápolnáját. Aki megjárta a 
Szentföldet, Egyiptomot, majd Rómában haláláig a ma-
gyar zarándokok gyóntatója volt.

• Gondolhatunk Küküllői János főesperesre, a királyi kan-
cellária jegyzőjére, aki az 1360-as években megírta Lajos 
király életrajzát, amely gyakorlatilag a magyar irodalom 
első világi életrajza.

• Megemlíthetjük Vitthy János gyulafehérvári kanonokot 
is, aki 1414-ben a bécsi egyetem rektora.

• Emlékeznünk kell István papra is, aki 1264-ben, mivel 
önvédelemből embert ölt, Rómába zarándokolt, hogy a 
pápától feloldozást nyerjen.

• Ugyanígy Wolphard (Enyedi) Adorján kolozsvári plébá-
nosról sem feledkezhetünk meg, aki az első latin nyelven 
írt magyar nyelvtan szerzője.

Papjaink és szerzeteseink kezdettől fogva magyarul tanítot-
tak és prédikáltak, még akkor is, ha a mise szövege latin volt. 
És első egyházi magyar népdalaink is egyházi énekek voltak, 
hiszen a kultúra – a vallási és népi egyaránt – a magyar nyelven 
keresztül ivódott bele a lelkekbe.

De emlékezzünk a több száz szerzetesre és papra, akik a több 
ezres civil lakosság mellett életüket áldozták a muhi csatában, 
a tatárjárás idején. Rajnald erdélyi püspök is a muhi csatában 
adta életét hazájáért és egyházáért 1241. április 11-én. Ház-haza 
és egyház tényleg egy családot, egyet jelentett akkor az erdé-
lyi katolikus magyar számára. A magyar püspökök többségére 
és számos kardforgató papra is gondolhatunk, akik Mohácsnál 
vesztek oda, miközben a nyugati egyetemeken mások a refor-
máció és hitújítás eszméit tanulták.
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II. A hitújítás kora és tanulságai – Mária Terézia és Trianon
Erdély a vallásbéke szimbóluma, hirdetik országszerte ma is, 
és sokféle keresztény felekezet megfér egymás mellett, tapasz-
taljuk.

De hálátlan dolog lenne elfelejteni azt, hogy Erdélyben, az 
„új seprű jól seper” jelmondat címén a katolikus egyházat szin-
te teljesen megsemmisítették az újkor küszöbén. A híres tordai 
vallásbéke nem annyira a sokat hangozatott tolerancia jegyében 
zajlott, sokkal inkább a katolikus vallás ellehetetlenítése volt a 
cél, hatalmi segédlettel. Ami be is következett. Nincs értelme 
tehát erre hivatkozva úgynevezett jogokat hangsúlyozni… Sok-
szor összemossák még történészek is a nemesség és az erdélyi 
püspökök visszaéléseit a török hódoltság idején, de elfelejtik, 
hogy a püspökök és a papok mindig a nép mellett álltak, sok-
szor a király és a nemesek érdekei ellenében is. Hadsereget és 
ellenállást szerveztek, és Erdély viszonylagos önállóságát kép-
viselték a császáriakkal, a törökkel vagy a császárral szemben 
is. Gosztonyi János püspököt, a kor híres humanista művelt-
ségű főpapját is azért kínozták halálra, mert nem vallotta a láza-
dás és az erőszakos megoldások elvét Dózsa és Luther híveivel 
szemben. Fráter György pálos szerzetest, erdélyi kormányzót, 
bíborost is azért gyilkoltatták meg, mert a főurak és a császár 
érdekeihez képest ő Erdély függetlenségét akarta biztosítani, 
miközben Szapolyai János vagy János Zsigmond a hatalmi ér-
dekeket tartotta szem előtt. Arról már nem is beszélve, hogy 
a katolikus templomok nagy részét a hitújítók erőszakkal el-
vették, műkincseket és levéltárakat, képeket és szobrokat sem-
misítettek meg és a katolikus papságot elűzték. Az egyházi 
vagyonra akartak mindenütt szert tenni, miközben hatalmi 
harcaikban az volt a fő elv, hogy kié a hatalom, azé a vallás is. 



248

Érdekes egyébként – akár szociológiai kutatás tárgyát is ké-
pezhetné –, hogy a hitújítás mennyivel könnyebben ment ott, 
ahol nem volt vagy kevés volt a szabad székely, és annál több 
a jobbágy. És ezeknek a székelyeknek a gerince, tartása az év-
századok alatt megtört. Részrehajlóbbak, befolyásolhatóbbak, 
puhányabbak, kétszínűbbek lettek. Ha valaki összehasonlítja 
ilyen szempontból Csíkot, Gyergyót vagy Felső Háromszéket 
mondjuk a Küküllő-mentével, megdöbbentő eredményekhez, 
meglepetésekhez jut…

Az erdélyi fejedelemség idején is csak a katolikus fejedel-
meknek köszönhető, hogy néhány püspök, pap és szerzetes a 
székelységben tartotta a katolikus hitet és öntudatot. Megfi-
gyelhetjük székely népünk történelmében is, hogy a katolikus 
székelység harcok és életáldozata árán is megőrizte magyarsá-
gát és hitét. Ezért tanúsított ellenállást János Zsigmond erősza-
kos hitújításával szemben, és ezért ad ma is hálát a csíksom-
lyói Szűzanya lábainál. A Mária iránti ősi székely tisztelet és a 
Rómához való hűség tartotta meg egyházmegyénkben az élet-
erőt és táplálta a hitet, elkötelezettséget Szent István királyunk 
öröksége mellett. A tárgyilagos elfogultság hitem és meggyőző-
désem, egyházam nagy családja iránt mondatja azt is, hogy a 
reformációnak sikerült megosztani a székelységet és elindítani 
a puritán, lecsupaszított kereszténységet, miközben a katolikus 
székelyek nem tudták elviselni az elnyomást, szabadságjogaik 
eltiprását, és ezért kellett Madéfalván is annyi vérnek folynia. 
És ez még akkor is érvényes, ha a Gondviselő Isten szemszögé-
ből a történelemben nincsenek véletlenek.

A nagy világnézeti szabadságért – amit a hitújítók előszere-
tettel hangoztattak – Erdélynek nagy árat kellett fizetnie. Nem-  
csak egyházunk évezredes kincseitől vált meg – oltáriszentség, 
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Mária-tisztelet, a papi szolgálat tisztelete, szimbólumaink, ké-
peink, hagyományaink megtartó ereje –, hanem teret adott a 
felhígulásnak, a relativizmus vagy viszonylagosság szabados-
ságának, háttérbe szorítva ezzel a gyermekvállalás–család–
házasság szentségét, és utat nyitva az önzésnek, az ’oszd meg 
és uralkodj’ hatalmi érdekeken alapuló világi politikának is. 
A 16. század végére a püspökség vagyon, szervezet és vezető 
nélkül maradt, a papság létszáma ijesztő mértékben lecsökkent, 
szeminárium nem működhetett, a jezsuitákat kiutasították az 
országból, sőt a világi hatalmasságok még a pápára is nyomást 
gyakoroltak, hogy feloszlassa a rendet. Erdélyt kezdettől fog-
va „ellepték” a szerzetesek: bencések, ferencesek, pálosok, cisz-
terciek, ágostonosok, később a már említett jezsuiták is, akik 
életüket szentelték nemcsak hivatásuknak, hanem ezen belül 
annak a szolgálatnak, amellyel a népet művelik és felemelik. 
Jótékony hatásuk, munkájuk gyümölcse felbecsülhetetlen. 
Ezért nem helytálló az a vád sem, amellyel Róma felé mutoga-
tunk, hogy bezzeg nem törődött a csángókkal és hagyta, hogy 
elrománosodjanak. Hiszen a reformáció érdekes módon meg-
állt a Kárpátok karéjánál, miközben száz évig katolikus pap-
nak nem volt szabad „labdába rúgnia”. Ez alatt volt idő nyelvet 
cserélni a keleten rekedt csángómagyaroknak. De még így is 
voltak üdítő kivételek, ha a szentléleki Zöld Péterre gondolunk, 
meg a tatárjárás idején Moldvába menekült somlyói ferences 
barátokra, akik tartották a lelket odakerült honfitársaikban is. 
Így őrizhették meg csodálatos archaikus énekeinket és imád-
ságainkat, amelyeket nemrég Tánczos Vilmos néprajzkutató 
nagy értékű munkájában összegyűjtött. Itthon pedig Kájoni 
János terjesztette a kultúrát és sugározta a hitet Csíksomlyóról. 
Ez is történelmünk része, ez is meghatározza identitásunkat. 
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Ezért van mit keresnie ma is Csíksomlyón a magyar zarándok-
nak. De ne felejtsük el a székelyek harcait más nemzetek sza-
badságáért sem, akkor is, ha őket sokszor becsapták, átverték 
különféle ígéretekkel. És sem a szászok, sem a románok, sem 
más Erdélyben letelepült népek nem harcoltak annyit szabad-
ságuk védelmében, mint a székelyek.

Mária Terézia és II. József uralkodásának megítélése mind a 
mai napig ellentmondásos az erdélyi magyarok körében. Van-
nak, akik a katolikus hit megerősödését, a templomépítést, az 
intézmények gyarapodását emelik ki, mások meg az erős ellen-
reformációt, a finnugor elmélet előretörését vagy éppen a nyelv-
újítás okozta károkat ecsetelik. Az igazság mindig középen van. 
Az tény, hogy nemzettudatunk a kereszténység felvételével gyö-
keresen megváltozott, átalakult. Uralkodó és alattvaló ebben a 
tekintetben nemcsak a kiszolgáltatott viszonyt jelentette, hanem 
azt a Szent István-i eszmét, hogy a választott uralkodó népének 
és egyházának egyszerre szolgája és vezetője. A rendi nemzettu-
dat kialakulása a 13. századi Magyarországon is előtérbe hozta az 
ellenőrzött hatalomgyakorlást. Már Szent István és Szent László 
alatt a rendek nem egyszerűen alattvalói, hanem részesei is vol-
tak a hatalom gyakorlásának – Erdélyben is. Ez az eszme szakadt 
meg a császári birodalom idején, a Habsburg elnyomás alatt. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia egysíkú, egynyelvű nemzetállamot 
akart, hiszen a lakosság nagyobbik fele németül beszélt. Ezért 
csorbította a székelyek jogait, ezért akarta vaskezében tartani Er-
dély népeit is. Az erdélyi fejedelemség megszűnése óta a magyar 
népben, az erdélyi magyarokban is inkább a „haza a magasban” 
létezett, és nem csoda, ha hitében és nyelvében tartotta fenn ma-
gát. Hiszen politikailag sosem lehetett független. Az anyaország-
gal mindig is úgy volt laza a kapcsolat, hogy gyakorlatilag nem 
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nagyon számíthatott rá, a kincsei, a kiművelt emberfői kellettek, 
de a jogait csak alig tudta kiharcolni saját vezetőivel szemben is. 
Aki helyben volt, aki öntudatot, jövőképet nevelt belé: az egyház 
volt. Erdély volt talán világviszonylatban is az egyedi, ahol lé-
tezett civil kurázsi, laikus egyháziakból, jómódú hívekből álló 
gondnokság a katolikus püspökség keretén belül, amely óvta, vé-
delmezte és gyarapította az egyház vagyonát, hogy a püspökség 
intézményeit fenntarthassa. Mintegy egyháztanácsként műkö-
dő testület, amely korát megelőzve az Erdélyi Római Katolikus 
Státus jogelődjeként, az öntudatos önkormányzatiság előfutá-
raként „húzta az egyház szekerét”. A szükség szülte, de példája és 
munkája mai szemmel nézve is felbecsülhetetlen. De az egyhá-
zon beül is megjelent a széthúzás a hitújítás óta, nem beszélve 
az egyre szaporodó románságról, amelynek keleti szertartása, 
és sajátos ortodoxia– értelmezése mindig is gyanakvásra és ba-
bonaságra adott okot. A Habsburg elnyomás és pöffeszkedés az 
erdélyi katolikus magyaroknak sem tett jót, legfeljebb valameny-
nyi nyugodtságot biztosított arra nézve, hogy nem kellett annyi 
fronton egyszerre harcolniuk. De a katolikusok így császárpár-
tiak és pápisták lettek, árulókká váltak, miközben mindössze 39 
templomot kaptak vissza a protestánsoktól. Viszont egyet sem 
vettek el olyat, amelyet a protestánsok azóta építettek. Igaz, hogy 
katolikus megújulás következett be minden téren. Emlékezhe-
tünk Apafi Mihályra is, aki azt kérte a császártól, hogy ha át-
veszi Erdélyt, ne adja vissza az egyházi birtokokat. Ugyanakkor 
köszönjük meg Apafinak, hogy beengedte az örményeket… A 
kuruc-labanc harcok, a Horea-féle felkelés, a 48-as szabadsághar-
cok az egész egyházmegye életét megviselték. Ismeretes, hogy 
Erdély lakosságának ekkorra már a fele román nemzetiségű. 
A magyarság létszámában és anyagilag is nagyon legyengült. 
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A színmagyar falvak átrendeződtek, a protestáns többségű 
vidékeknél megjelentek az egykék, és az elrománosodás is – 
Damoklész kardjaként – veszélyesen lóg a fejünk felett. Az erdélyi 
románság egy része éppen magyar pénzen és szellemi tőketöbb-
lettel egyesült a katolikus egyházzal. Létrejöttek a görög katoliku-
sok, és kezdetét vette az erős román nacionalizmus, amely aztán 
fáklyavivője lett az egységes Románia létrejöttének. Így ért min-
ket az első világháború és Trianon, elvándorlás és kisebbségi sors.

III. Trianontól máig
Nem siránkozni kell, hanem tenni a tőlünk telhetőt Isten or-
szágáért és hazánkért, mert ez olyan, mint a két lábunk. Törté-
nelmünk pedig a múlt, az alap, amelyen állunk. Abból nőttünk 
ki, belőle tanulunk, és visszük tovább őseink örökségét. Úgy, 
mint a két világháború közti nagyjaink, és a kommunizmus 
alatti nemzedékek. Mint Majláth Gusztáv, Vorbuchner Adolf, 
Maczalik Győző, Márton Áron, Jakab Antal püspökök, mint 
Boros Fortunát és Boros Valér, Csíszér Elek szerzetesek, akár-
csak íróink és művészeink, fafaragóink és orgonaépítőink, vagy 
a névtelen hősök és szentek, akiknek példája, erkölcsi nagysága 
nem évülhet el, nem tehető zárójelbe még a mai divatos globális 
világban sem. Nem felejthetjük ezt a hivatást, hogy Isten Szent 
István óta ide állított, ebbe a Tündérországba, amely páratlan 
az egész világon. Nemcsak borvizei, hegyei meg sóbányái, für-
dői és medvéi vannak, hanem elkötelezett hívő, katolikus ke-
resztények is: értelmiségiek és egyszerű emberek, tanulatlanok 
és ezermesterek, emberkatedrálisok és a Lélek olimpikonjai, 
akikkel a következő ezer évben is tud mit kezdeni a terem-
tő és szerető Isten. Ne csak arra legyünk büszkék, hogy több 
mint 200 ezer lejegyzett népdalunk és 60 ezer népmesénk van, 
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hogy mi kezdtük el először a nadrágot viselni, hogy mi tartot-
tuk a hátunkat Nyugat-Európának, hogy a tatár és a török ne 
menjen tovább, hogy miénk a világ második legrégibb alkotmá-
nya Szent István Intelmei révén (Intelmek, Szent István első tör-
vénykönyve 1027-ből), hogy a magyar észjárás és nyelvi gazdag-
ság párját ritkítja találmányain és szókincsén keresztül. Hogy 
Jedlik Ányos magyar bencés szerzetes alkotta meg a világ első 
elektromágneses motorját, a modern elektronika alapját, sőt a 
penicillin, a golyóstoll, és uram bocsá’ az atombomba feltalálá-
sánál is jeleskedtünk.

 Arra is legyünk büszkék, hogy az Árpád-ház mint kirá-
lyi család adta a legtöbb szentet Európának. Altorjai Apor 
Vilmos és alvinci Pongrácz Szent István személyében Erdély 
is a Szentek földje, ahol a csíksomlyói Szűzanya védi palástjá-
val gyermekeit a földrengésektől és a kipusztulástól egyaránt. 
A második vatikáni zsinat, sőt még inkább a 89-es változások 
óta pedig templomok épülnek, lelkiségi mozgalmak, szociális 
hálózatok alakulnak, amelyek jelzik, hogy ez a nép életerős és 
jövőbe néző. Nemcsak siránkozik vagy sebeit nyalogatja, ha-
nem áldozatot is hoz jövőjéért, mert bízik Isten gondviselésé-
ben. Az erdélyi katolikusok jövője a székelyeknél van. Ott van 
ugyanis egy tömbben a magyarság. Nem minden írható a gé-
nek és alkat, vagy netalán a földrajzi-történelmi körülmények 
számlájára. A székelyeket ugyanis katolikus hitük tartotta meg 
magyarnak és egyházhű embereknek. Azért olyan egységesek 
és erősek ma is, mert katolikusok. Katolikus az öntudatuk, a vi-
láglátásuk, és ez adja azt a többletet, amellyel mindenhol meg-
állják a helyüket. Leleményességük, gerincük, találékonyságuk, 
elveik-hitük melletti kitartásuk adott nekik egységet, tartotta 
össze őket, ösztönözte a családalapításra, a gyermekvállalásra, 
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az alkotásra, és segített szembenézni a nehézségekkel. A sza-
bad, lófő, gyepűvédő székely nem attól az, aki, mert van bicská-
ja és á-nak ejti az e-t, hanem attól, hogy a „Babba Mária” oltalma 
alatt végzi munkáját, építi házát és jövőjét, „megél még a jég hátán 
is”. Az erdélyi egyházmegye szíve sem Gyulafehérváron, ha-
nem ma már Csíksomlyón, a székely katolikusság szentélyében 
dobog. Innen sugárzik szét az egyházmegye, sőt Erdély terüle-
tére papjain, elkötelezett hívein keresztül. Ezért táplálhatja az 
utánpótlást Marosvásárhelyen és Kolozsváron, Dél-Erdélyben 
és a szórványban egyaránt. Ahogyan IV. Béla és családja a tatár-
járás idején nemcsak kiimádkozták országuk szabadulását, ha-
nem gyermeküket odaáldozták Istennek, úgy kell a székelyek-
nek is kiimádkozniuk és fogadniuk nemcsak a papi hivatást, 
hanem egyszerűen a gyermekáldást, népük vezetőit is, akik 
szolgálatként, a közösségért szentelik életüket. Az ezeréves ju-
bileum megünneplésének egy nagy, össznépi lelkigyakorlattá 
kell válnia, hogy a „szerelmet” – múltunk kincseit és jelenünket 
– átvihessük a jövő „túlsó” partjára.
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29. primiciára49

Isten nagy kegyelme, hogy megadta:
lelki gyermekem született

Főegyházmegyénk fennállásának ezredik évében, a fe-
rences rend megalapításának 800. évében, Szent Pál 
évében és a papság évében nagy kegyelem a családnak, 

Erdőszentgyörgynek, egyházunknak és népünknek, hogy beé-
rett a kalász, hogy ez a település papot ad az Egyháznak. Egy 
álom valósult meg, évtizedek óta tartó imádságot hallgatott 
meg Isten. Szüleid imáját, édesanyám imáját, és az én imámat 
hallgatta meg. Valósággá vált, amiben reménykedtem, amiért 
még jobban küzdöttem, mint a templomépítésért, hogy előké-
szítsük a talajt szívedben Isten hívó szavának meghallására, be-
fogadására.

Kedves Elemér, engedd meg, hogy ma elfogult legyek, hogy 
kimondjam azt, amit ritkán szoktam: büszke vagyok rád! Meg-
rendülve, de nagy örömmel tettem eleget meghívásodnak, 
felkérésednek, hogy ma veled együtt ünnepeljek. Bizonyára 
édesanyám is mosolyog az égben, és hálát ad a Jóistennek, hogy 
akivel annyit takarította a régi kicsi kápolnát, akit bevezetett 
a ministrálás rejtelmeibe és megszerettette Isten házát, akivel 
az új templom építése alatt hányszor dolgozott a kertben és a 
templom körül, hogy akinek a szüleit annyiszor biztatta, ne félt-
sék gyermeküket Istentől, az most ott áll az oltár magaslatán, 
és azt mondja, amit Sámuel: „Uram hívtál, itt vagyok!” Öröm ez 

49 Andrási Elemér primiciája, Erdőszentgyörgy, 2009. június 27.
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a nap nemcsak szüleidnek, testvérednek, a nagyszülőknek és a 
rokonságnak, nekem, a hivatásodnál bábáskodó pap bácsinak, 
hanem ennek a közösségnek, ennek a településnek is, ahol év-
századok óta nem volt se templom, se újmisés pap. Öröm ennek 
a közösségnek a mai, mert íme, pár év alatt nemcsak templomot 
épített, hanem papot imádkozott ki egyházának.

Ki a pap?
Legtöbbünknek hamis képe van a papról, a papokról. Talán 
még a fiatalemberekben, a papságra készülőkben is sokáig 
olyan hamis elképzelések kelnek szárnyra a papi életről, hogy 
az egy kényelmes életforma. Életfogytig megvan a munkahely, 
anyagilag be van biztosítva, biztos karrier áll előtte, az emberek 
előre köszönnek, munkahelye a falu legszebb épülete, biztos az 
ebédje, a fiatalok és a nők körülrajongják, neki nem parancsol 
senki, mindig övé az utolsó szó, olyan hatalomnak van birtoká-
ban, amelynek senki sem tud ellenállni… stb. Ezeket a hamis 
képeket sokszor a gyakorlat is erősíti, főleg a hagyományos ka-
tolikus vidékeken, de a szórványnak is megvan az előnye, mert 
a kicsi nyáj összetart, és papjukat tenyerükön hordozzák. Szent 
Pál apostol azonban a filippieknek ezeket írja: „Nekünk olyan fő-
papunk van, aki szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és engedelmes 
lett a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt.”50

Kedves paptestvérem! Te most a Tábor hegyéről, a felszente-
lés megdicsőült élményéből jössz, és szeretnéd, hogy ez a meny-
nyei állapot, élmény állandósulna. De a hegyről le kell jönni, 
és lenn hirdetni az örömhírt sugárzó arccal, miközben az egy 
elveszett báránynak is utánamész, és sose felejted: ki és mire 

50 Fil 2,6–8.
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hívott meg téged. Miközben tudod, hogy nem pályaválasztá-
si esélylatolgatások vagy biztos karrier délibábja után futottál, 
hanem Jézus választott és hívott, hogy kellemes meglepetést 
szerezzen egyházának és népednek, nekünk és anyaországi 
testvéreinknek.

A pap Isten szeretetének tanúja, a lelki hatalom birtokosa, az 
Oltáriszentség őre, közvetítő a földi és égi világ között, a közös-
ség vezetője, az imádság és a Lélek embere, sebzett gyógyító, a 
családok támogatója, a szeretet tanúságtevője, Isten irgalmának 
eszköze, Igéjének szócsöve, híd Isten és az emberek között, áldá-
sok osztója, a mennyei liturgia ünneplője, az isteni titkok továb-
bítója, a kegyelmek kiosztója, Krisztus világosságának fáklyája 
a bűn sötétjében… – de mindenekelőtt ember, akit Isten hívása 
elragadott, magával sodort, akárcsak Illést, és az a dolga, hogy 
ezt másokkal is megossza. Nem magára büszke, nem érdem ez, 
hanem kincs, amelyet őrizni kell, felelősség, amelyért meg kell 
szenvedni, és érte mindent odaadni.

Útravalóul kívánom
XVI. Benedek pápa nemrég a következőket mondta, amikor 
francia szeminaristák látogatták meg: A papképzés igényes feladat. 
A jövő papjaival szemben a világ elvárja az emberi érettséget, 
magas szintű spirituális tulajdonságokat, az apostoli buzgó-
ságot és az értelmi szigort.

Én is azt kérem, viseld el ezt az örökös ellentmondást, amit 
magadban hordasz: habár látszólag szegény és erőtlen, fegyver-
telen és kiszolgáltatott vagy, hagyatkozz Krisztusra, az Örök 
Főpapra, és Ő legyen a te egyetlen Erősséged.

Elsősorban légy ember, aki megérti a másik embert. Légy tisz-
tában kincseiddel és korlátaiddal. Ne bújj meg a papi méltóság 
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mesterséges színfala mögé, ne élj vissza lelki hatalmaddal, ne 
nézd le az embereket, hanem maradj természetes és egyenes, 
sugározzék rólad az elhivatottság tüze, mert csak így leszel hi-
teles tanúja Krisztusnak. Ne szégyelld bevallani hibáidat, vagy 
tanácsot kérni másoktól, légy őszinte önmagaddal szemben, 
hiszen csak így válhatsz áttetszővé Krisztus számára. Ahogy 
télen a buszon, a vonaton, az autóban vagy éppen otthon a fa-
gyott ablakra rálehelünk, hogy lássuk, hol vagyunk, merre já-
runk, a papszentelésben is rád lehelt a Szentlélek, hogy szavaid 
és tetteid nyomán Krisztusra, felkelő Napunkra találjanak az 
emberek. A papság szentségi kegyelme csak akkor érvényesül, 
ha tudsz normális, becsületes ember maradni, és megérted az 
embereket.

Papságod most elkezdődött. Egy gyönyörű, kalandos, izgal-
mas élet vár rád, amely úton egy másik világot képviselsz, de 
ebben a világban leszel Isten országának iránytűje. Ne az au-
tódra vagy a bankkártyára figyelj, mint a világ, ne akarj min-
denáron modern és jólfésült lenni, de ne is engedd meg magad-
nak a becsontosodás, a lelki megkeményedés, a besavanyodott 
agg legénység, az értelmi beszűkülés luxusát. Légy nyitott lelkű, 
imádságos ember, aki belső antennáival mindig felfogja, mit su-
gall neki a Lélek. Ne kedvetlenítsenek el az egyházban tapasz-
talt bűnök és fonákságok, hanem legyenek jó példáid, eszmény-
képeid azok, akikre felnézhetsz, és akiktől ellesheted a papság 
művészetét. Legyenek barátaid az élő vagy az örökkévalóságba 
költözött szent papok, akik égi pártfogásukat számodra is „mű-
ködésbe hozzák”.

Az anyaországi misszióban se feledkezz meg szülőföldedről, 
Erdélyről, szüleidről, itteni paptestvéreidről, és gyere gyakran 
haza. Készíts életedből ajándékot, mert ezentúl csak akkor leszel 



259

boldog, ha idődet, tehetségedet, energiádat, egész szeretetedet 
Istenre és anyaszentegyházára fordítod. 

Kedves Elemér! Egy kedves anekdota szerint egy alkalom-
mal két cipőgyáros járt a sivatagban. Az egyik, az orrlógató 
csak azt látta, hiába jött ide, errefelé senki se hord cipőt. A má-
sik, a vérbeli üzletember viszont felujjongott: Micsoda lehetőség, 
itt mindenki mezítláb jár! Bizonyos értelemben az egyház, a világ 
ma is hasonló helyzetbe jutott. Mindenütt válságról, krízisről, 
recesszióról beszélnek. De ha te felfogtad Isten végtelen jóságát, 
megtapasztaltad ingyenes szeretetét, ha kész vagy ezt másokkal 
is megosztani és örülsz, hogy most élsz, ráébredsz, hogy a világ 
most mezítláb jár. Akármennyi is a probléma, sosem volt még 
ekkora szükség Isten jó hírére és azt az önmagukon bemutató jó 
papokra. Gyermekkorod óta megérintett a vágy: szeretni, szol-
gálni, feltétel nélkül. Légy tehát Jézus jó munkatársa, szeresd 
az embereket, vigasztald a szenvedőket, neveld a gyermekeket, 
fogd össze a fiatalokat, légy Isten érzékeny embere, hogy bárhol 
jársz, Krisztusra ismerjenek benned!

Isten segéljen!
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30. lángoló szív és TanúságTéTel51

„Hát nem lángolt a szívünk…”(Lk 24,32)

Kedves Testvéreim! Az orosz fogságot megjárt, 9 évig a 
Gulágon raboskodó, 83 éves Rózsás János tolmács, író, 
Szolzsenyicin rabtársa, a XX. század nagy tanúja írja vissza-

emlékezéseiben, hogy 1953 januárjában az egyik katona bejött a lakatos-
műhelybe, hogy a kerékpárján valamit megjavíttasson. Mitrifanjuknak, 
az öreg lakatosnak feltűnt a katona erősen nyugat-ukrános kiejtése. 
Megkérdezte tőle: Hová valósi vagy? Melyik járásból? Melyik faluból, 
mi a neved, hogy hívják az édesanyádat, a testvéreidet? Édesapádról 
mit tudsz? – Eltűnt a világháborúban. – Nem tűnt el, édes fiam, hanem 
itt vagyok. Én vagyok a te édesapád… Döbbenet, majd ölelés, aztán 
kérdések és válaszok áradata. A fiú ezentúl minden szabadidejét az ap-
jánál töltötte, zsoldjából édességgel látta el, aztán harmadnapra eltűnt 
onnan. Elvezényelték…(Keserű ifjúság, München, 1986)

Az emmauszi tanítványok felismerték Jézust, de ő eltűnt. 
Ugye lángolt a szívünk, kérdezgették egymástól… És rohantak 
vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják ezt a többieknek is…

Kedves Testvéreim! Mitől szokott a mi szívünk lángolni? Egy-
általán lángra gyúlni, lángra lobbanni? Amikor fellobbantja a 
szeretet, a szerelem tüze, amikor találkozunk valakivel, amikor 
a postás meghozza a nyugdíjat, vagy fizetésemelést kaptunk? 
Mikor esik le az állunk, hogy na, ez igen, ehhez nincsenek sza-
vaink? Most nem a tragédiák döbbenetére gondolok, hanem 

51 Gondolatok a 2010-es ökumenikus hét kapcsán, Marosvásárhely.
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amikor csak állunk, és örömünkben nem találunk szavakat, 
mert valami csodálatos, kimondhatatlan történt velünk… Mitől 
lángol a szívünk, mitől ver hevesebben, mi lelkesít? (Ez nem az 
adrenalinszint emelkedése…) Lelkesedünk még egyáltalán va-
lamiért? Egy focimeccs, egy koncert, egy tévéssorozat, egy nem-
zeti ünnep, egy siker, amit fiaink, lányaink elértek… ez is jó, de 
ez meddig tart?… És születnek-e tettek, következnek-e életfor-
dító cselekedetek ezekből a fellángolásokból, felismerésekből?… 
De még tovább megyek: lángol-e a szívünk az Istennel való ta-
lálkozástól? Például a Szentírás olvasása közben? Amikor azt ol-
vastuk ki Isten igéjéből, hogy nekünk szólt, hozzánk szólt, ami-
kor a Biblia szíven ütött, amikor annyira nekünk, hozzánk szólt, 
hogy nem tudtunk tovább olvasni, és le kellett tenni? Egyálta-
lán tudjuk-e szenvedélyesen olvasni az Írást? Az emmauszi ta-
nítványok rájöttek, hogy nem az ő műveltségük, okoskodásuk, 
tudásuk segít értelmezni az Írást, hanem maga Jézus. Ha a saját 
fejünk szerint értelmezzük az írást, nemcsak hogy nem értjük 
meg, de egymással is szembe kerülünk. A történelem folyamán 
hányszor harcoltak egymással a keresztények épp az írással a 
kezükben, a Bibliát fegyverként használva egymás ellen…

A felismerés pedig a kenyértörés közösségében, a kultikus 
vacsorán, az ő asztaltársaságában történik meg. Ezt nem lehet 
kispórolni. Az Ige kenyere és a Jézus terítette asztal közösség. 
Kenyér és ige – hiszen test és lélek vagyunk… Egy kenyéren 
élünk. Egy+házhoz tartozunk. Testvéreim, ne várjunk külön-
leges, csodás, egyéni megvilágosodásra! A hitnek az ágyát meg 
kell vetni… Elejébe kell menni az imádsággal, a Biblia olvasásá-
val, a közös istentiszteletek áhítatával, le kell dobni a gőgöt és a 
sértődöttséget, és alázattal ki kell nyílnunk, meg kell nyílnunk 
Isten előtt, elsősorban úgy, hogy vállaljuk ahhoz a közösséghez 
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való tartozásunkat, amelyben élünk. Senki sem sziget, egymás-
ra vagyunk utalva… A hit nem magánakció… Ha azt hisszük, 
hogy másoktól elszigetelten, privát módon lehet hinni, üdvö-
zülni, tévedésben vagyunk… A másik jelenléte nem zavaró té-
nyező, hanem megerősítés, ő az én testvérem, a hitben is – még 
ha más felekezet templomába is jár. Közösséget kell vállalnom 
vele, meg kell ismernem, szeretnem, értenem az ő hitbeli más-
ságát is (vegyes házasság, ökumenizmus…) Egymás hitére tá-
maszkodva, egymást a hitben is megerősítve leszünk képesek 
szeretni. A hit ajándékát Jézus az egyházi közösséghez kötötte, 
sőt ő akkor el is tűnt, mert attól fogva már a hit szemével látjuk, 
amíg a földön élünk…

Ez a hit felismerése, ami ajándék. Ezért kellene örülnünk, és 
erről az örömről tanúságot tennünk. Az ember képes Istent meg-
ismerni, befogadni, vele kapcsolatba kerülni, ez emeli őt korlátai, 
önzése fölé, ez teszi képessé arra, hogy nagylelkű legyen. 

Amikor a hitünk felül tud emelkedni hétköznapi tapasztala-
taink fölé, amikor bátorságot ad ahhoz, hogy másképp lássuk 
életünk eseményeit, másképp cselekedjünk a hétköznapokban, 
mint az átlagember, akkor valójában már tanúságot is teszünk 
Jézus Krisztus mellett. Akkor már bizonyságot teszünk arról, 
hogy ő boldogságunk egyedüli és valódi garanciája. Tanúságot 
tenni annyi, mint tanúskodni arról, amit láttunk és hallottunk, 
aminek személyes részesei voltunk, kezeskedni az igazság álta-
lunk megélt részéről. Egy tanúvallomás az igazság megerősíté-
sére egy bíróságon ma is életeket menthet. A tanúságtétel tehát 
élet-halál kérdése. Tanúságot tenni annyi, mint megelőlegezni 
a bizalmat a másikban lévő jónak, mert miközben szeretetre 
is képesek vagyunk, aközben állandóan szeretetre szorulunk. 
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A tanúságtétel nem más, mint kiállás-meggyőződésünk egy 
személy, egy eszme, egy igazság mellett. Hogyan lehet helyt 
állni, kiállni nemzeti értékeink mellett, hogyan védhetjük, 
családjainkat, kultúránkat, ha Jézus mellett nem állunk ki? Ha 
lapítunk, és nem merjük megvallani nyilvánosan is hitünket, 
amikor nem tápláljuk, nem erősítjük magunkban és gyermeke-
inkben a keresztény öntudatot (tanügy, média, gazdaság, poli-
tika stb területén…)?

Egy társaságban, ahol egy asszony ezüstlakodalmát ünnepelte fér-
jével, az asszonytársaság arról érdeklődött, mi a boldog házasság tit-
ka. – Tudjátok… – felelte –, amikor megesküdtünk, elhatároztam, hogy 
készítek egy tízes listát azokról a tulajdonságokról, rossz szokásokról, 
amelyeket a férjemnek elnézek, amelyeket megbocsátok… – És mik sze-
repeltek azon a listán? – érdeklődtek kolléganői kíváncsian. Az a lis-
ta sohasem készült el – válaszolta. – De valahányszor a férjem rossz 
fát tett a tűzre, megbántott, nem veszekedni kezdtem vele, hanem azt 
mondtam: – Szerencséd hogy ez rajta van a listán…! (Bruno Ferrero)52

Ez az asszony tanúságot tett arról, hogy Istenét feltétel nélkül 
szereti, és így lesz ereje férjének nap mint nap megbocsátani.

Ti tanúi vagytok ezeknek – mondja Jézus feltámadása után, 
amikor küldetést bíz apostolaira, vagyis mindannyiunkra. Ez 
az idei ökumenikus hetünk alapigéje. Mi nem hallgathatunk 
arról, amit láttunk és hallottunk – mondják az apostolok a zsidó 
főtanács előtt. 

Amikor csak panaszkodunk és félünk a holnaptól, azt áruljuk 
el, hogy nem vagyunk képesek a tanúságra – magát a feltámadt 
Jézust hagyjuk magára –, menekülünk tőle, mint az emmauszi 
tanítványok Jeruzsálemből. Vagy esetleg félúton találkoznánk 

52 In: Bruno Ferrero: De nekünk vannak szárnyaink, Don Bosco Kiadó, Budapest, 
2007. 52. o.
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vele, egy semleges helyen, aztán megkérnénk, ne ártsa bele túl-
ságosan magát életünkbe, mert zavaró, mi nem akarunk egé-
szen megváltozni. Holott karácsony óta nincs köztes állapot 
szent és profán között. Ő itt van, betölti az életünkön. Általunk 
akar egy jobb világot, általunk akarja nyilvánosságra hozni a 
megváltás örömhírét. Nem hagy ott minket türelmetlenül, ha-
nem élesztgeti hitünket, melengeti szívünket, mellénk szegődik 
kilométereken át, egész életünkben, velünk zarándokol az élet 
országútján. Néha csak belső hangként halljuk szavát, máskor 
Igéje visszhangzik bennünk, átforrósítja szívünket, fellelkesít, 
és úgy érezzük magunkat, mintha kicseréltek volna… Máskor 
gyakran az az érzésem, annyira elfoglaljuk magunkat csalódá-
sainkkal, sebeinkkel, hiú ábrándjainkkal, meg nem valósult ál-
mainkkal, előítéleteinkkel, beskatulyázó felfogásunkkal, hogy 
észre sem vesszük Isten jelenlétét. A múlt felé fordulunk any-
nyira, hogy háttal állunk a jövőnek, de még a jelennek is. Pedig 
Isten nem hagyott magára ma sem. Ott van velünk, már készíti 
az új csodát. Ő nem adható-vehető, őt nem lehet zsákmányul 
ejteni és fogva tartani. Sőt ő miatta lángol szívünk, ő segít meg-
érteni az írásokat, hogy összeálljon bennünk a kép, az összefüg-
gés, hogy leessen a tantusz…

Az örök élet kódját nem Da Vinci festményén vagy egy di-
nasztia féltve őrzött kelyhében, nem keleti vagy nyugati val-
lásdarabokból összetákolt, elkötelezettség nélküli eszmei illú-
ziókban, hanem a mellénk szegődő Jézusban és az ő Igéjében 
találjuk meg. Ugye milyen szép a karácsony? Jézus engedi, hogy 
ölbe vegyük, mondhatni birtokba vegyük, de Jézus igazi titkát 
csak Nagypénteken és húsvétkor tárja fel. A karácsony csak 
kezdet, és Isten szeretete a húsvétban teljesedik be. Vegyétek ma-
gatokra igámat, az én igám édes, az én terhem könnyű – mondja Jézus. 
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Sánta János paptestvérem megfogalmazása szerint: „Kará-
csonykor még szelíd, nagypénteken már iga – most még édes, 
akkor már teher…” De az a terhes-édes iga ad távlatot életünk-
nek, lobbantja lángra szívűnket, akár egymás hitének is apos-
tolai lehetünk –hiszen erről szól az ökumenizmus. Nem komp-
romisszumokról. Nem kell feladnunk semmit – hacsak nem a 
köldöknézést és a felekezeti szűkkeblűséget –, hanem ugyan-
arra a Krisztusra tekintve, egyazon értékek mentén szolgáljuk 
egymásban is Krisztust. Hiszen Őbenne van az egység: Őáltala, 
Ővele és Őbenne. Ő oldja fel a köztünk lévő ellentéteket. Ezért 
imádkozunk ezen a héten… A lángoló hitű tanítványok vitték 
szét az örömhírt a világba. És minden nemzedéknek meg kell 
szülnie, ki kell nevelnie a maga apostolait, hírvivőit. 

Imádság:
Köszönjük, Urunk, hogy felhevítetted szívünket, és feltártad szá-

munkra az Írások értelmét. Köszönjük, hogy megnyitottad szemeinket 
jelenléted misztériumára. Hálát adunk, hogy felismerhettünk Téged te-
rített asztalodnál, a kenyértörésben, a benned hívők közösségében, az 
imádság pillanataiban, szeretteink tekintetében és felebarátaink tette-
iben, köszönjük, hogy lángolhatott a szívünk, miközben beszéltél hoz-
zánk. Feltámadt Jézusunk, áraszd ránk Szentlelkedet, áldásodat, hogy 
tanúságot tehessünk szeretetedről otthon, a munkahelyen, az utcán, a 
világban, és egyre több emberrel megoszthassuk örömhíredet. Te légy 
erőnk, ha reményt vesztve elcsüggednénk. Te járj velünk, ha társtala-
nok vagyunk. Te jelenj meg köztünk, ha hiányodat érezzük. Kérünk, 
táplálj önmagaddal, hogy belőled és általad éljünk. Forrassz minket egy 
testté, hogy a közösség kovászai lehessünk.

Maradj velünk, Uram…!
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31. legelTesd juHaimaT53

Az evangélium gyöngyszemei közé tartozik. A történet 
főszereplője Péter, a szeretett tanítvány és Jézus. Péter 
már tanult emberi kudarcaiból. Húsvétvasárnap is Já-

nossal futnak a sírhoz. A hagyomány szerint neki külön is meg-
jelent már a feltámadt Jézus. De valami még hiányzott. A nagy 
rehabilitáció, a közösség előtti színvallás. Amikor a szeretett 
tanítvány szájából elhangzik a felismerés: „Az Úr az!” – még az 
illemre is gondol, visszaveszi felsőruháját, a vízbe ugrik, hogy a 
bárka előtt a partra érjen. A vonzásnak engedve siet, mert érzi, 
hogy neki találkoznia kell a Mesterrel. Ezúttal sem volt sikeres a 
halászat, és a Mester szavai eszébe juttatják az első nagy fogást; 
itt nincs vesztenivaló. Hétköznapi a történet, de nem minden-
napi következményekkel. Az ő hite is sokat fejlődött.

Ahogy az elhagyott kutya, csapkodva és vadul, kétségbe-
esetten és örömmel úszik gazdája felé, úgy Péter is Jézus felé. 
Amikor partot érnek, már kész a reggeli, a szokásos jézusi: ke-
nyér és hal. Az övékből is visznek oda, hiszen a kenyér és a bor, 
az élet kenyere és az üdvösség kelyhe egyszerre Isten áldása és 
emberi munkánk gyümölcse. Bizonyára csend van evés köz-
ben, senki nem mer kérdezősködni, hisz tudják, hogy az Úr az! 
Péterben is ott motoszkál a csodálat és a bűntudat, a megrendü-
lés, a kétely és magabiztosság. Talán a falat is nehezen csúszik 
le torkukon az izgalomtól. És akkor Jézus megtöri a csendet: 
„Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?…” Jézus most 

53 Ökumenikus imahét, 2012, Marosvásárhely
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már nem is a hitére kíváncsi, hanem a szeretetére. Hiszen ehhez 
kell a legnagyobb bátorság, ez a legnagyobb kockázat. Ez az élet 
alaptörvénye. Nem lehet soha elég jól szeretni… Vizesen dide-
regve, a Tibériás-tó partján, a háromszori tagadás és a gyáva 
nagypénteki menekülés emlékével ott ül Péter megölhetetlen 
mestere mellett, és önkéntelenül is válaszol: „Te tudod, hogy sze-
retlek!” Csakhogy a Mester nem szimpátiára, emberi szeretetre 
gondol, hanem az agapéra, az isteni, önfeláldozó szeretetre. A 
többiek sem értik, miért kell háromszor ugyanezt megkérdezni. 
De a Mester tudja, hogy még tanulnia kell Péternek az igazi sze-
retetet. A főpróba, élesben, ezután következik majd. Péterrel ed-
dig talán a bűntudata mondatta, hogy szereti, de harmadszorra 
elszomorodik, és csak annyit mond: Uram, te mindent tudsz, azt 
is tudod, hogy szeretlek! 

1. Legeltesd juhaimat – hangzik Jézus válasza
Mért nem mondta azt, hogy őrizd a juhaimat, vigyázz a juha-
imra…? Táplálnia kell a juhok testét-lelkét. Ma, amikor a világ 
tele van hájas testekben koplaló lelkekkel. Mivel traktáljuk híve-
inket, egymást? Jóízű, friss lelki kenyérrel, legelővel látjuk-e el, 
tiszta forráshoz vezetjük-e…? Óriási felelősség.

Péter a pásztorok pásztora lett ezzel a megbízatással. Itt kap-
ta meg a joghatósági és tiszteletbeli elsőbbséget. Ő lett a főpász-
tor. Jézus rábízta a szeretet szolgálatát a vezetésben. 

Talán letűnt, idilli kép társul ehhez a hasonlathoz lelkünk-
ben – emlékeinkben –, fantáziánkban: hegyoldal, nyári nap-
sütés, juhokat terelgető kutyák, békésen furulyázgató pásztor. 
A görög mitológiáktól Petőfiig nagyon sok művészt ihletett 
alkotásra. Lehetnek ellenszenves képzettársításaink is: nyájas 
olvasó, nyájszellem, tudatlan, naiv birkák, akiket állandóan 
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terelgetni kell, sőt manipulálni szokás, netán meg is lehet té-
veszteni, nyájösztön, juhok, akikre azért van szükség, hogy a 
pásztor megéljen belőlük.

A mai felvilágosult, szabadságát istenítő és foggal-köröm-
mel védő ember nem szereti, ha birkának nézik. Jóllehet létezik 
tömegpszichózis, nyájszellem, birkatürelem, korunk embere 
érzékeny szabadságára. Minduntalan jogait hangsúlyozza – le-
gyen bár óvodás, gimnazista vagy börtönlakó –, nem szereti, 
ha atyáskodnak fölötte, ha túladagolják az anyai szeretetet, ha 
mindenáron a tekintélyre hivatkoznak előtte. Azt szereti, ha 
egyenrangú partnerként, társként, felnőtt, önálló személyiség-
ként bánnak vele. Amúgy is kísért még a diktatúra szelleme, 
amelyben mindent megmondtak neki, alkalomadtán még azt 
is, mit gondoljon erről vagy arról. Milyen a jó pásztor? A mai 
gyermek talán azt sem tudja, milyen ember a pásztor, s bárányt 
is csak állatkertben látott, vagy kifestőkönyvben! Vajon milyen 
hirdetést adna fel, aki ma igazi pásztort keres?

Egy dél-francia község néhány éve pályázatot hirdetett a községi le-
gelő pásztori állására, és mindenki nagy meglepetésére százával jelent-
keztek a jelöltek, csak épp nem feleltek meg. Volt köztük egyetemi tanár, 
operaénekes és katonatiszt, de persze az állatokhoz nem értettek, és az 
állatorvos meg túlkvalifikáltnak tűnt. Mindnyájuknak romantikus el-
képzelései voltak, vagy „drop out”-ok, akik a civilizáció elől menekültek 
volna, vagy munkanélküliek, akik kétségbeesésükben mindenhova je-
lentkeztek: hátha…

Az önkormányzat úgy vélhette, ezek mind „béresek”, és akik nem a 
bérért, hanem önmaguk „kiteljesítése” végett vállalták volna a felada-
tot, talán még a pénzért vállalkozónál is alkalmatlanabbak! A második 
fordulóban aztán jelentkezett az igazi, a tapasztalt pásztor. A korabeli 
újságcikket nem őriztem meg, és így valójában nem tudom elmondani, 
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mi is állhatott az újabb hirdetésben. Az aligha, hogy életét kelljen adnia 
a juhokért! – jegyzi meg Kiss Ulrich SJ.

Vannak ennél jóval prózaibb követelmények is: ismernie kell 
a jó legelőhelyeket, azaz nem csak a fű fajtáit – nekünk, városi-
aknak minden fű egyforma, azaz két fajtát ismerünk: gyepet és 
gazt –, és persze az ivóvíz lelőhelyét is, hogy megitassa állatait. 
Ismernie kell a veszélyes és kerülendő helyeket, például a sza-
kadékokat; tudnia kell, merre vannak az átkelőhelyek, és még 
bábáskodnia is kell egy-egy bárány születésénél! A jó pásztor 
ölébe veszi majd vállára teszi a még gyönge állatot, amikor át 
kell kelni a sebes sodrású folyón.

Nos, belátható, hogy ilyen ismereteket csakis a hagyomány 
hosszú láncolata révén szerezhet a leendő pásztor, aki tanonc-
ként ellesi a tudást tapasztaltabb kollégáitól, többnyire gyerek-
ként, a legfogékonyabb korban. De mi ad neki erőt arra, hogy 
életét kockáztassa? Csakis a rábízottak szeretete és az alka-
lom. A lelkipásztoroknál a kor adja az alkalmakat. A Jó pásztor 
nemcsak hivatkozási alap, hanem maga Krisztus.

Tomori János – nomen est omen, mondhatnánk a vitéz kalocsai ér-
sekre emlékezve – kispesti káplán életét kockáztatta, hogy megmentse 
Székely Mihály életét, akit zsidó származása miatt üldöztek. Az emlék-
táblát a megmentett és mentője portréival avatták annak a templomnak 
az előterében, ahol rejtegették alig pár lépésre a nyilas székháztól. Jó 
tudni, hogy ma is vannak jó pásztorok. Jó lenne imádkozni, hogy hol-
nap is legyenek!

Ma Jézus úgy mutatkozna be: én vagyok a jó menedzser. 
Aki megbotránkozik ezen az állításon, annak két dolgot érde-
mes megfontolnia: a pásztor Jézus korában megvetett hivatás 
volt. A társadalom peremén éltek. Jézus hallatlanul felértékel-
te őket. Jézus nem azt mondta: én vagyok a pásztor, hanem 
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én vagyok a jó pásztor. És hasonlóan a jó menedzseren van a 
hangsúly, nem a menedzseren. Jézus négy pontban fogalmaz-
za meg, mitől jó a JÓ menedzser. 

Először is munkatársai feltétlenül bíznak benne: hallgat-
nak szavára. A McDonald’s-on, chipsen és interneten gyűjti 
ugyan az információkat, de nem szereti, ha kioktatják, elismeri 
a tekintélyt, de csak akkor, ha azt kivívták, adott esetben elfo-
gadja feljebbvalója akaratát, de elvárja, hogy emberszámba ve-
gyék, és emberi hangon beszéljenek vele. Mára már csak a ka-
tonaságnál maradt meg a megfellebbezhetetlen parancsosztás, 
és a feltétlen engedelmesség gyakorlata. Ezért tűnik furcsának 
a jézusi hasonlat önmagáról és barátairól: „Én vagyok a jó pász-
tor” (Jn 10,27–30).  

Erre minden okuk megvan, hisz – és ez lenne a második 
pont – a „Főnök” bensőségesen ismeri őket. Ezt ma kevés 
menedzser mondhatja el magáról. A munkatárs sokszor csak 
munkaeszköz. Amikor Jézus nyájáról beszél, nem holmi alka-
lomadtán összesereglett juhokat ért rajta, hanem összeszokott 
juhok csoportját, amelynek felelős gondozója, pásztora van. A 
juhokat épp az tartja össze, rendezi egy nyájjá, hogy ugyanaz a 
pásztor törődik mindenikkel, ismeri őket név szerint, és a leg-
jobbat akarja nekik. Már anyád méhében ismertelek – mondja 
a zsoltáros szavaival Isten. A pásztor nem pusztán állatvédő, 
állatbarát, aki műkedvelő módon van a juhokkal, hanem azért 
van velük, mert ő a pásztoruk, a juhok az övéi, hozzá tartoz-
nak. A jó pásztor arról ismerszik fel, hogy személyesen ismeri 
juhait, nevükön szólítja. Előttük megy. Nem maga előtt küldi 
őket, hanem maga megy előttük ki a „frontra”, a legelőre, az 
élet sűrűjébe. S még csak hátra sem kell néznie. Követik. Ha 
veszélyt éreznek, összebújnak, ha jön a farkas, összezárnak. 
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Pásztoruk pedig védi, táplálja, sőt életét adja értük. Nem olyan 
nehéz megértenünk ezt, ha megfigyeljük a mai havasi pásztorok 
életét. Ekkor vesszük észre, mi minden van a bibliai hasonlat 
mögött: mennyi gond, kiszolgáltatottság a mostoha időjárás és 
életkörülmények miatt, ugyanakkor nagyfokú egymásrautalt-
ság, bizalom és sajátos közösségi élet annak minden előre lendí-
tő tényezőjével és buktatójával. 

 Harmadszor olyan fizetést ad nekik, ami mindent felül-
múl: örök életet. Ebben persze nem lehet vele konkurálni! 
Hisz még életet se tud adni a menedzser, bármit is meséljen a 
reklám. Sokan az egyházban is csak egy jól működő „káeftét” 
látnak, ahonnan jól meg lehet élni – ezért irigylik a papokat –, 
vagy próbálnak megszerezni egy jó munkahelyet a Caritasnál, 
Pál atyánál vagy Böjte Csabánál, vagy valamelyik parókia-egy-
házközség alkalmazottjaként, aztán csodálkoznak: hogy lehet 
csak minimálbér, biztos a pap a többit ellopja. Meglovagolják, 
kihasználják az összeköttetéseket, a konjunktúrát, aztán továb-
bállnak, és frusztráltan szidni kezdik az egyházat…

Negyedszer a jó menedzser nemcsak ismeri az övéit, de hű-
séges hozzájuk. Megvédi őket minden külső erővel szemben: 
senki sem ragadhatja ki őket a kezéből. Ma sem lesz senki pász-
tor „csak úgy”, hobbiból, hétvégi kedvtelésből. Így nem éri meg. 
(Másképp sem, de a kérdés nem így tevődik fel.) A pásztor azért 
pásztor, mert neki a juhok az élete. Nem belőlük, a tejükből, hú-
sukból, gyapjújukból él, hanem mert ő és a juhok összetartoz-
nak, szinte családként. Elkötelezte magát velük, értük. Olyan 
mértékben van közük egymáshoz, hogy egyik a másik nélkül 
nem tudna élni. A juhok egymás közti kapcsolatában is ez a 
helyzet. Hiába akarna egyikük vagy másikuk feltűnési visz-
ketegségből, hiú szabadságvágyból külön utakon járni, az első 
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kanyar után a farkassal találná szemben magát… Fájdalmas bé-
getését valószínűleg nem hallanák meg az illetékesek.

Minden hasonlat sántít, de a Jézusé nem! Az ő hasonlatában 
a pásztor nem fölényes vezető, aki kihasználja a helyzet adta 
előnyöket (jelen esetben a birkatürelmet és a nyájszellemet…), 
sőt, visszaél velük, hanem komolyan veszi pásztorsága vele-
járóit. Pásztorságát nem a fölény jellemzi, hanem a gondosság 
és gyöngédség. Akárcsak az édesanyát, aki beteg gyermekét 
gondozza. Jézus nemcsak egyszerűen magára alkalmazza ezt 
a hasonlatot, hanem az Atya logikáját is ismerteti. Kinyilvánít-
ja a titkot: „Én és az Atya egy vagyunk.” Ezért lehet ő a legjobb 
pásztor, a jó pásztor. Itt tehát kinyilatkoztatással állunk szemben: 
ami gyöngédség, gondviselő figyelem a jószággal bánó ember-
ben él, az él Istenben, isteni fokon. Ezért nem hagyja elveszni a 
bűnöst, ezért keresi meg az elveszett bárányt. Hogy egy másik 
hasonlattal is megvilágítsuk a leírtakat: Isten számára a bűnös 
nem rossz alma, amit ki kell dobni a pincéből, hogy ne rontsa a 
többit…

Mert hogy kézben tartja őket.
A politikus itt gyanakodni kezd, hogy ez a tanítás nem túl 

életrevaló. Valóban? Hol vannak a tirannusok, s hol Krisztus? A 
közösség, melyet alapított, minden tirannust túlél. S ennek tit-
kát a fenti beszéd, Jézus végrendelete tartalmazza – a közösség 
alkotmánya egyetlen mondat: Szeressétek egymást! Ennek a 
szeretetnek minősége van. 

Nem érzelgősség, nem szentimentalizmus. Része a közösség 
identitásának, sőt, azonos azzal. Ma úgy mondják, ez a CI, a 
corporate identity, a testület, a szervezet önazonossága, de egy-
úttal imázsa! Ez az azonosság/imázs örök, nem évül el, nem 
kell tanácsadókkal és grafikusokkal felfrissíteni. De mindig 
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aktuálisan újra kell fogalmazni! Ma is igaz: akkor hiszik el, 
hogy tanítványai vagyunk, ha a megadott irányelv szerint vi-
selkedünk – szeretetközösséget alkotunk. S akkor hiszik el – 
azaz akkor szavahihető –, hogy volt és van és lesz, ha ez igaz. 
Nagy felelősség!

A sziklák rejtekében meghúzódó ragadozók, farkasok lesik, 
hogy megdézsmálhassák a nyájat. Állandó veszély fenyegette 
őket. Mi fenyegeti ma a nyájat? Az egyházakban a hamis vallás, 
a tévtanítások, a báránybőrbe bújt farkasok. Jézus ezzel szemben 
örök életet hozott és bőséget! Az egyetlen ajtó azonban Krisztus, 
és aki valami más módon akar bejutni az akolba: tolvaj és rabló! 

2. Jézuson kívül nincs bejárat a karámba
Nincs magánhit, privát egyház. Az akolnak nincsenek kis-
kapui. Nincs demokratikus megoldás, miszerint minden 
vélemény, minden vallás egyforma. Az örök üdvösség útja 
Jézuson keresztül vezet. Ő a jó Pásztor, ő az út, és ő a mi egyet-
len Megváltónk!

 Csak egy kapu van: Jézus Krisztus! Jézus is tudja, hogy 
voltak–vannak–lesznek gonosz pásztorok, akik őt megkerülve 
akarnak a juhokhoz jutni. Tehát nem az a jó vezető, jó pász-
tor, ma úgy mondanánk, jó menedzser, aki jól tud szervezni, 
megvan a nélkülözhetetlen kommunikációs képessége, üzem-
tervet készít, átlátja a tennivalókat és az eszközöket, hanem el-
sősorban az, aki kész feláldozni életét övéiért: családtagjaiért, 
a rábízottakért, beosztottakért és munkatársakért. A jézusi 
pásztorkodás csúcsteljesítménye már megtörtént: feláldozott 
húsvéti bárányunkat az Atya feltámasztotta a halálból, ezért 
egyik legszebb húsvéti szimbólum a Bárány a győzelem véres 
zászlójával. Meghozta mindnyájunknak azt a bőséges életet, 
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amelyet nem kellene elveszítenünk semmi pénzért. Nem elven-
ni akarja tőlünk, hanem nekünk adni, hogy bőségben legyen… 
Bensőséges a kapcsolatunk. Hogyan lehetséges ez? Ez csak sze-
mélyes kapcsolatból fakadhat. Megkeres, szeret, legeltet, meg-
gyógyít, bekötöz, terel, pihentet, gondoskodik rólunk. 

3. Jézus önmagát, a Jó Pásztort a béressel állítja szembe
A bérest nem nagyon érdekli a nyáj. Csupán azért van velük, 
mert haszna van belőle, mert ebből él. Azért dolgozik, mert 
megfizetik, de őt a nyáj nem érdekli. A béresnek nincs bensősé-
ges kapcsolata a nyájjal, mert nem az övé. Veszély közeledtekor 
elszalad, és amikor a legjobban szükség van rá, akkor nincs ott. 
Nem is adná oda az életét a juhokért. Miért várhatnánk többet 
tőle, hiszen nem az tulajdona! 

Isten Jézusban örök modellt állít elénk, aki minden közössé-
gi vezető, felelős beosztásban tevékenykedő keresztény számá-
ra eligazításul szolgál. Annyiban lesz pásztora övéinek, ameny-
nyiben gondjukat viseli, amennyiben ehhez az örök modellhez, 
a jó pásztorhoz hasonlít. 

4. A Jó Pásztor ma is utánajár elcsatangolt bárányainak
Tudja jól, hogy a kapitalizmus farkastörvényei állandó veszély-
forrást jelentenek azok számára, akik követni akarják a pásztor 
hangját. Amikor utánuk jár, eszköztára kifogyhatatlan: a józan 
ész belátásával, a lelkiismeret hangjával, a jó utáni vágyban, a 
ránk bízottak, velünk élők, családtagok, alkalmazottak, lelki-
pásztoraink, felelős vezetőink szavaival, tanácsaival. 

De megtörténhet az is, hogy meghallunk egy énekfoszlányt, 
szíven üt egy szentírási idézet, felvillan bennünk egy emlék, 
megdöbbent egy tragédia, letaglóz egy élmény, egy hirtelen 
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találkozás, megdobogtatja a szívünket egy nagyszerű esemény 
vagy egy közösségi ünnep. És a jó pásztor előbb-utóbb megta-
lál… Nem kell megijedni, nincs elfenekelés, szidás, szemrehá-
nyás, megszégyenítés, csak csendes öröm és a lélek békéje, ép-
pen az, ami addig hiányzott.

Hol a helyünk a jézusi példázatban? Attól függ, hol a he-
lyünk az életben itt és most.

Elveszett bárányok vagyunk? Nem szégyen bégetni, ha elkódo-
rogtunk, így könnyebben ránk talál. Ha már rájöttünk, hogy 
mégiscsak nála van a legjobb helyünk, az ő akla a legjobb biz-
tosítási befektetés, akkor már jó úton haladunk. Természetesen 
nem árt egy-két fohász, jó cselekedet, egy kis újrakezdés, kibé-
külés a családban, közös ünnep az egyház nagy családjában, s a 
feltámadás máris megtörtént.

Pásztorok vagyunk, akikre emberi sorsokat bízott Isten? Ne átall-
juk időnként elővenni a jézusi szabványt, és tükröt tartani ma-
gunk elé. 

Milyen munkaadó, vállalkozó, vezető, lelkipásztor vagyok? Van-e 
bennem – a pontosság, a hűség, a következetesség mellett – elég 
gyöngédség, önfegyelem, bölcsesség, türelem, szeretet az ész 
határain túl is? Vannak-e elvárásaim önmagammal szemben? 

Odaadnám-e életemet is azokért, akiket szolgálok, akiket szeretek, 
akiket rám bízott Isten (nem föltétlenül egyből kell odaadni, ha-
nem fokozatosan…)? 

Milyen viszonyban vagyunk „pásztortársainkkal”, akik ugyanat-
tól a jó pásztortól kapták a megbízást? Lehet, hogy éppen ezen 
a téren akad a legtöbb tennivalónk…

Erősítjük-e, támogatjuk-e egymást a tanúságtételben, a közös fel-
lépésben? Erősítjük-e egymás biztonságérzetét – hisz nemcsak kö-
zös ellenségünk van, hanem közös kincseink, értékeink – és közösen 



277

egységben kell megjelenítenünk a megváltó Krisztust, egyetlen Jó 
Pásztorunkat.

A nyáj, ha elhanyagolják, szétszóródik. Ha nem vezeti senki, 
megy a maga feje után, és magányossá válik, még inkább ki van 
téve a veszélyeknek. A pásztor feladata, hogy összegyűjtse őket. 

Jézus azért jött, hogy életünk része legyen. Hogy megmu-
tassa Isten végtelen szeretetét, és meghívjon ebbe a nyájba, az 
emberiség egyetlen normális közösségébe, az egyházba. 

Milyen jó… pásztorunknak tudni Őt, és nyájának tudni 
magunkat.





279

32. az aids világnapjára54

Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaink!

Az AIDS nemzetközi világnapja korunk pestisére hívja 
fel figyelmünket. Szerte a világban és ebben az ország-
ban is a sok szolidaritási akció, a megelőzésre fektetett 

kormányzati és civil szervezeti segítség – ez a mai rendezvény 
is – arra akar rávilágítani, hogy a HIV-fertőzött betegek is teljes 
jogú és méltóságú emberek. Őket emberszámba venni, segíteni 
nem pénzkérdés. Joguk van nemcsak a betegség kezeléséhez, ha-
nem ahhoz is, hogy ne írjuk le, ne szigeteljük el őket, hanem ala-
kítsunk ki magunkban olyan szemléletet, amelyben ők is helyet 
kapnak. Keresztény hivatásunkból fakadóan teremtsünk nekik 
olyan életfeltételeket, ahol életkedvük erősödik és betegségük 
kezelhető. Viselkedjünk felelősen nemiségünkkel, és tegyünk 
meg mindent azért, hogy ez a halálos vírus ne terjedjen tovább. 

 Isten az élet pártján áll. A betegséget sokszor mint az emberi 
nemtörődömség, a felelőtlenség következményét azért engedi 
meg, hogy figyelmeztessen: az egészség érték, akárcsak az élet, 
amelyet óvnunk kell. Ha pedig elszenvedjük, abból hittel, fele-
barátaink szeretetét és Istenre való ráutaltságunkat megtapasz-
talva győztesen kerülhetünk ki. Ma kérjük őt, adjon nekünk 
érzékeny szívet, hogy a szenvedő emberben is felismerhessük a 
fájdalmas, keresztre feszített Jézus arcát.

Könyörögjünk:
Urunk Jézus Krisztus, tekints ezekre a szenvedő emberekre, akik 

elsősorban mások szeretetlensége miatt érzik elhagyatva magukat. 

54  Marosvásárhely, 2012



Áldd meg őket kegyelmeddel, hogy érezzék jelenlétedet szenvedésük-
ben is, találják meg életük értelmét, szépségét és célját benned, aki az 
Atyával és a Szentlélekkel élsz, uralkodsz és szeretsz mindnyájunkat, 
mindörökkön-örökké.

Ámen!
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33. msgr. borbély gábor emlékére55

„Négy szép holló talpig gyászba
rászállt a két cserefára.

Tövig égtek a villámok,
ragyog újra a magasság,
leng a fény a lomb közt, mint a
kaszák, mikor fölakasztják.

Ősszel aztán a két vén fa
bronzba önti lenn a hantot;
jönnek majd és megcsodálják,
mint egy ledöndült harangot.

Farkas üvölt, öltözködnek
a hollók majd patyolatba;
csillagot tart ölelőleg
karjaiban a két nagy fa.

Kívánhat-é ember többet:
derékaljnak szülőföldet
s két cserefa tömött árnyát
szemfedőnek.”
  (Kányádi Sándor: T. Á. sírjára, 1966)

55 2013. szeptember 30., Nagygalambfalva
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Gyászoló testvérek!

Egy hónappal ezelőtt, a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Konferencia résztvevői abban az élményben részesül-
hettek, hogy a Mária Rádió hangtárában megörökítve 

hallhatták többek között Borbély Gábor nyugalmazott felcsíki 
főesperes vallomását nagy püspökünkről, akinek szálfa gerin-
cét egész életében csodálta, akiért rajongott, és akit udvarhely-
széki székelyként követett is.

Nagygalambfalva fia most hazatért mennyei Urához. Csilla-
ga nem a Küküllőbe hullt, hanem immár egyházunk és székely 
népünk egén tündököl. Ahogyan Dániel könyvében olvassuk:56 
„(…) akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, 
miként a csillagok”. (Dán 12,3)

A Mester magához hívta ŐT: jól van te hűséges, derék szolgám, 
a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, az örök élet koronájával éke-
sítlek. Gyere, fiam, édesanyádhoz engedlek, a földihez, akit oly 
nagy szeretettel gondoztál nyugdíjasként is, és az én Édesanyám-
hoz, a te égi Édesanyádhoz, akiről – az emlékezetünkben elevenen 
élő, nagyszabású pünkösdi búcsús beszédedben – azt mondtad: 
„Gyermekkorunkban, amikor még mezítláb jártunk, s megütöttük lábun-
kat a kőbe, s bicskával elvágtuk az ujjunkat, katolikus vidéken azt mondták 
a felnőttek: Ne sírj! A csíksomlyói szép Szűzmária meggyógyítja…”

Gyere fiam – mert a jó harcot megharcoltad, a pályát végigfutottad.
Kedves testvérek, Borbély Gábor főesperes úrról nem én len-

nék a legilletékesebb beszélni, hiszen nem voltam sem osztály-
társ, sem évfolyamtárs, sem közeli barát, mindössze négy évig 
munkatársa az Úr szőlőjében. Csak arra a képre szorítkozhatok, 
amely bennem Őróla él, amely az említett évek alatt kialakult.

56  (Dán 12,3)
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Csíki ember lévén, csodálattal néztem, s nézek fel rá, mert 
Csíkszeredában otthon érezte magát. Igazi székely, áldott jó 
ember, s pap volt a javából. A 90-es évek elején, amikor nálunk 
is elindult a nagy szabadság, ő volt a higgadtság, a józanság 
megtestesítője, aki nem ugrott neki egyből mindennek, ami új, 
de soha nem zárkózott el a kihívások elöl sem.

Káplánjait, munkatársait felnőtt, vele egyenrangú társak-
ként, papokként kezelte, akikben megbízott, és akikkel szem-
ben végtelenül nagylelkű, rugalmas vezető volt. Együtt örült 
sikereiknek, minden féltékenység nélkül. Ha létezett egyház-
megyénkben legjobb káplántartó plébános-etalon, azt nyugodt 
szívvel állíthatom, akár huszadmagammal is, hogy Borbély Gá-
bor az volt.

Gábor atya, főesperes úr, itt koporsód mellett is bizton vall-
juk: Csíkszereda népe, tanítványaid, földijeid, egyházmegyéd, 
Székelyföld nem felejt el téged.

Már csak azért sem, mert szerényen, alázattal vetted tudo-
másul a nyugdíjba vonulás tényét. Nem visszakoztál, díjakkal, 
elismerésekkel sem halmoztak el, mindössze Ferencz Imre köl-
tő, újságíró írt egy cikket a Hargita Népében.

Most őt idézem: „Nem véletlen hát, ha nyugdíjaztatása után hi-
ánya sokak számára döbbent csendként jelentkezett, mivel mondhatni 
észrevétlenül, halkan, lábujjhegyen távozott. Különben elő szokott for-
dulni, hogy nagy embereknek kicsi búcsúztató jut, olykor csupán egy 
kézszorítás, egy letörölt könnycsepp. Végül is egy embert a hiánya mér 
fel, határoz meg, tájol be.”

Csíkszereda több mint húszezres katolikussága nem felejti, 
amit évtizedek alatt a lelkek megmentéséért, örök üdvös-
ségükért tettél. Amilyen plébános volt Vianney Szent János 
Arsban, vagy XXIII. János a nagy egyházban, Lestyán Ferenc 
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Marosvásárhelyen, olyan voltál te is Csíkban, s ezért kötődik 
Csíkország hívő népe személyedhez. Nemzedékeket neveltél fel 
hitben, tudásban, a kultúra, s az igényes lelkiség, az egyházhoz 
való ragaszkodás és hűség szeretetében. Névjegyed mindig –
egyházam és hazám, szülőföldem és hitem – volt.

Nem felejtjük el azt sem, hogy minden anyagi nehézség el-
lenére az egyház és a város szellemi-lelki kincseit is gazdagítot-
tad, amikor templomokat, kápolnákat építettél, még ha nem is 
tudtad mindegyiket szíved szerint befejezni.

Kezdettől fogva szíveden viselted nagy püspökünk, Márton 
Áron ügyét, akinek nevét a Főgimnázium viselheti, és ne-
ked köszönhetően kapott helyet szobra is a legméltóbb he-
lyen. Nélküled nem volna Szent József kápolna és papi otthon, 
Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum, hargitafür-
dői Szent István-ház, Hármaskereszt a Tolvajos-tetőn, de Szent 
Ágoston-templom sem. Galambfalván kápolnát varázsoltál saját 
lakásodból és költségeden, haranglábat állíttattál, harangot ön-
tettél. Krisztus-szeretetét hirdeti kereszt a Keresztfa-domb tete-
jén. Az első világháborús emlékműre újraöntetted a turulmada-
rat, illetve a helybéli cserkészetre emlékezve kopjafát állíttattál. 
A sokat gúnyolt csűrtemplomban, melynek deszkáin átfújt a 
szél, ministránsok, elsőáldozók és bérmálkozók ezrei örömmel 
zsúfolódtak, és ömlött a nép a negyed 1-gyes szentmisére, hogy 
hallja az Igét. Ahogyan egy internetes hozzászóló fogalmazott: 
„Akkor, amikor még a hitet is tiltották, Ő templomot épített, a 
reménység deszkatemplomát…, mi voltunk a tervezők és épí-
tők… abban a templomban összetartozva mind egyformák vol-
tunk kopott kosztümökkel, és mind egy dologban hittünk, hogy 
a Jóisten megsegít, csak tartsunk ki…” A felújított és kibővített 
plébániaépület adott helyet az első civil teológusképzésnek is.
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DE:
Élményszámba menő hittanóráidon, házassági és keresz-

telői felkészítőiden nemzedékek sora kapott eligazítást az 
életre, s arra biztattad őket, hogy valósítsák meg azt a krisztusi 
eszményt, amit Elek apó íratott sírkövére:

Jézus tanítványa voltam, / Gyermekekhez lehajoltam, / A 
szívemhez felemeltem, / Szeretetre úgy neveltem.

Amikor az újdonsült házasokat megajándékoztad a feszü-
lettel és egy kis Szentírással, gyöngybetűkkel magad vésted be 
mindegyikbe Gárdonyi Géza útravalóját:

„Ez a könyv a könyvek könyve.
Szegény ember drágagyöngye.
(…)
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak.
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba.
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.”

  (Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába)

Felejthetetlenek búcsús beszédeid és szívhez szóló vasárna-
pi prédikációid, amelyekből átsütött a széles körű műveltség és 
teológiai jártasság. Teológiai tudásodat bármelyik professzor 
megirigyelhette.

Sodró erejű retorikád könnyeket csalt ki hallgatóságából. Ké-
pes voltál átadni a megrendülés élményét. Beszédeidet soha nem 
írtad le, a rögtönzés nagymestere voltál, de ez nálad a Szentlélek 



286

inspirációját jelentette. Ilyenkor tekintetedben áttüzesedett lel-
kesedés vibrált. Egyedi memóriád több száz idézetet, verset ké-
pes volt hadrendbe állítani. Betéve tudtál egész költeményeket 
akár Adytól, Sík Sándortól, Mécs Lászlótól, Reményik Sándortól, 
Kányáditól, vagy a világirodalom bármelyik remekéről is legyen 
szó. A történelem és az irodalom szeretetére sarkalltál ezáltal is.

Az adventi hajnali szentmisék előtt órával kígyóztak a sor-
ban álló gyónni akarók, és a húsvéti eledelszentelés mára már 
Kárpát-medencei mércével is ritkaságszámba megy.

Kedves Gábor atya, nem felejtjük nagylelkűségedet és igé-
nyességedet, amellyel minden családot szerettél és megláto-
gattál munkatársaiddal együtt. Azt a leleményességet, hogy a 
börtönben, ha kellett népdalokra tanítottad a rabokat – két hit-
tanlecke között –, és a kórházban minden emeletre jutott egy 
pap, hogy hetente lelki segélyt nyújtson a betegeknek. Mindig 
humorodnál voltál. Voltak kedvenc tréfáid, papi anekdotáid, és 
mosolyra tudtad fakasztani a komor lelkületűeket is. A megbán-
tásokat szelíden, békében tűrted, de az ellenfeleket, vitapartne-
reket irigylésre méltó bölcsességgel és tapintattal békítetted ki.

Amikor anyagiakról volt szó, nem restellted szóvá tenni, de 
mindig tudtad a helyét, és nem volt olyan koldus, akinek ne ju-
tott volna egy szelet kenyér. Csíkszereda első vállalkozásai a 
te nagylelkű segítségeddel indulhattak el. Káplánjaid jövőjéről 
is gondoskodni akartál, és megtanítottad őket a kevés és a sok 
megbecsülésére. Nem szégyellted a fizikai a munkát, az áldoza-
tot, és jutott időd arra is, hogy észrevedd a csírázó papi hivatások 
jeleit, a kegyelem gyümölcseit. Személy szerint a legtöbb csík-
szeredai paptestvér neked köszönheti, hogy megkapta-meg-
hallhatta Krisztus hívását. Olyan év is volt, amikor egyszerre 
21-en indultak Csíkszeredából a teológiára és kántoriskolába. 
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Felpártoltad az erőseket, erősítetted a gyengéket. Plébániád 
mindig a közösség háza volt, ahová öröm volt betérni laikusnak 
és papoknak egyaránt. Gyertek be, van tea, s minden – mond-
tad, és nem nézted az órát, amikor lejárt a fogadási idő. Az or-
vostudomány vagy más tudományágak képviselői, a hatósági 
emberek, a pedagógusok, a szülők, mindig feltöltődve jöttek 
el tőled. Káplánjaid a Tóró Tibor atomfizikussal vagy Kányádi 
Sándor falusfeleddel töltött meghitt esték élményeit egész éle-
tükben szívükben hordják.

Gábor atya, koporsód mellett köszöni egész Csíkszereda 
népe, hogy a 89-es események mámorában és zavarában nem-
csak a lelket tartottad bennük, hanem bölcsességeddel, azzal, 
hogy köztük voltál az utcán, tartást, méltóságot adtál nekik, és 
imádságra fogtad kezüket.

Most az érett gyümölcs lehullt, ahogy ez ősszel természetes.
A mennyei Gazda begyűjti csűrébe, hogy íze, zamata a töb-

bit is gazdagítsa.
Jól van, te hűséges, derék szolga, nyugodj meg Mestered ke-

belén, hogy a feltámadáskor az igazak jutalmát elnyerhesd.
Gábor atya, Isten veled!
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34. a kisded mosolya57

Nemrég ünnepeltük Árpád-házi Szent Erzsébetet, akinek 
öröme telt abban, hogy segíthetett a rászorulókon. Volt 
is, amiből, adta is szívesen. Nem azt élvezte, hogy le-

hajolhat a szerencsétlenekhez, még csak nem is sajnálkozásból 
tette, hanem mert Krisztust látta mindenkiben, aki segítségért 
nyújtotta kezét.

Pár nap múlva ünnepeljük Szent Miklós püspököt, a 
Mikulást, aki püspökségének vagyonát a rászorulókra szánta. 
S hogy elkerülje a pletykát, a félreértéseket, s hogy ne saját sze-
mélyét tolja előtérbe: titokban adakozott. A három leány hozo-
mányát az éjszaka leple alatt bedobott, arannyal telt zacskóval 
biztosította. Megmentette a leányokat – emberi méltóságukat, 
jó hírnevüket, keresztény erkölcsüket – a stricik megalázásától, 
tisztes hozományt juttatva nekik. Édesapjuk pedig nem meg-
szégyenült, hanem megőrizhette emberi-férfiúi önbecsülését, 
apai büszkeségét. A püspök nemes gesztusa alkalmul szolgált 
a család hitének megerősödésére, arra az ősbizalomra, hogy: 
„Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.”

S lám, milyen a Gondviselés, bármennyire is diszkréten, 
titokban kezelte Miklós pöspök az ügyet, tettével precedenst 
teremtett, mintául szolgált az utána következő évszázadok ke-
resztényeinek – és nem csak –, hogy Jézus tanításának szelle-
mében éljenek. „Amikor alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad 
előtt… Ne tudja a jobb kezed, mit cselekszik a bal…”

57 Elhangzott 2014. november 29-én, az erdőszentgyörgyi Rhédey-palotában a Havad-
tői Gyermekotthon számára rendezett jótékonysági est keretében.
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Kedves egybegyűltek! 
Advent kapujában, a gyertyagyújtás előestéjén vagyunk. 

Ilyenkor, karácsonyra készülőben szinte mindannyiunkra rátör 
az ajándékozás kényszere. Beteges bevásárlási téboly kerít ha-
talmába, mintha valamiféle gyűjtési, halmozási reflex hajtana. 
Ámbár tudatosan is vásárlunk, mert azt hisszük, s úgy tudjuk: 
jót tenni jó. S ez így is van. Jólesik, ha minket megajándékoznak, 
nekünk is jólesik, ha valakinek örömet szerezhetünk. 

Hirtelen felszabadult és meggazdagodott világunkban van-
nak, akik egy születésnapra luxusterepjáróval kedveskednek 
barátjuknak, üzlettársuknak, mások egy délkelet-ázsiai nya-
ralásra vagy egy karib-tengeri utazásra fizetnek be. Van, akit 
a szomszéd feleségének új bundája versengésre, sőt újabb ver-
senyre késztet, hogy neki még annál is drágábbat és szebbet 
hozzon az angyal. Van, aki a plázába rohan, hogy a legújabb 
csillogó-villogó karácsonyfadíszt megkaparinthassa. Olyan is 
akad, aki otthagyja állását, és egyetlen bankkártyával a zsebé-
ben világ körüli túrára indul. Bennük az a közös, hogy tehetik. 
Pénzzel kibélelt szabadságukban, tele zsebbel másként gondol-
kodnak, mint azok, akiknek alig telik máról holnapra.

Ma viszont olyan embereknek adakozunk, akiknek nincs. 
Akik a mi szeretetünkre vannak szorulva. Azért nincs nekik, 
hogy mi megmutathassuk rajtuk szeretetünk hősies fokát…

Tisztelt egybegyűltek, a világon mindenütt jobb érzés adni, 
mint kapni, erre jutottak egy kanadai tanulmány szerzői 126 or-
szág 234 ezer lakosának megkérdezésével. A válaszadók szerte 
a világban egybehangzóan azt felelték, hogy jó érzés töltötte el 
őket amiatt, hogy adományoztak. A jelenség éppúgy áll gaz-
dag, mint szegény országokra, ahogy szegényebb és tehetősebb 
emberre is egyaránt.
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Nincs különbség a demokratikus és a diktatórikus társadal-
makban élők között, és nem számít a korrupció elterjedtsége 
és mélysége sem. A megkérdezett emberek sokkal könnyeb-
ben fel tudtak idézni emlékezetükből olyan vásárlást, amikor 
más számára vettek valamit, mint amikor maguknak – írja 
a LiveScience tudományos portál.

„Meglátásaink azt sugallják, hogy a lelki jutalom, amelyet mások 
segítésével kapunk, mélyen gyökerezhet az emberi természetben, mivel 
megmutatkozik különböző kultúrákban és gazdasági környezetben” – 
mondta Lara Aknin, a kanadai Simon Fraser Egyetem kutatója, 
a tanulmány fő szerzője. 

Mi is ajándékozni, sőt adakozni gyűltünk össze. Egy gyer-
mekotthonnak, ahol a mi segítségünket, szeretetünk konkrét, 
anyagiakban is mérhető felajánlását várják. Gondoljunk arra, 
hogy a legnagyobb ajándékot nem mi adjuk, hanem mi kap-
tuk mindannyian karácsonykor: Isten olyan „szeretetcsomaggal” 
lepett meg minket a Gyermek Jézusban, amit (akit) azóta sem 
győzünk kibontani. Gondoljunk arra, hogy életünk igazi, va-
lódi javai nem a mi ügyeskedésünk, munkánk, üzletünk vagy 
szerencsénk eredménye – ingyen, ajándékba kaptuk: egészsé-
günket, hazánkat, az éltető levegőt, szerető családunkat, a nap-
fényt, a tiszta vizet. 

Amikor ez a jótékonysági est adakozásra invitál, ne adjunk 
hivalkodásból, ne arra gondoljunk, milyen jó befektetés, ne 
érezzük könyöradománynak, és még azzal se hízelegjünk ma-
gunknak, hogy „milyen ügyes, szolidáris vagyok, lám, mennyit segí-
tettem a rászorulókon”.

Adjunk tiszta szeretetből, a közénk születő Jézus iránti sze-
retetből, számolgatás és hátsó szándék nélkül. Még az se „kí-
sértsen”, hogy ő majd százszorosan visszafizeti… Egyszerűen 
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lássuk meg ezekben a gyermekekben, az otthon lakóiban a 
ránk mosolygó betlehemi kisded arcát. Lássuk meg bennük 
Krisztust. Neki adjunk. Így léphetünk ki az önsajnálatból, a 
folytonos elégedetlenségből, orrára koppinthatunk kapzsisá-
gunknak, mert rádöbbenünk: az igazi szeretet kész túllátni saját 
vélt, vagy valós igényein. Akiben együttérző szeretet lakik, az 
kezdeményez, és ő teszi meg az első lépést a másik felé. Annál 
is inkább, mert ezek a gyermekek nem tudják viszonozni. Kin-
csünk lesz a mennyben, melyet a moly, s a rozsda nem emészt 
meg, a tolvaj nem lop el, melynek nem jár le a szavatossága, és 
amelyet nem terhel a bankkölcsön záloga… Önzetlenségünk a 
mi életünket, jövőnket táplálja, és Isten áldása kíséri.

Mindenkinek szeretetteljes adventi készülődést, sok jótettet 
és adakozókedvet kívánok! 
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35. aradi vérTanúk58

Tisztelt egybegyűltek, kedves emlékező testvérek!

A vértanú olyan hős, aki egy eszméért, egy hitért, egy 
ideáért, meggyőződésből, szabad lelkiismerettel ál-
dozza fel életét. Vérével tanúskodik hite mellett. 

Döntésétől nem tántoríthatja el semmi. Nem lehet őt megvesz-
tegetni, hitéről nem alkudozik – az életért cserébe. Nem pár-
bajban győzi le ellenfelét, mint az erősebb vagy taktikázó, min-
den áron győzni akaró túlélő, hanem ha a helyzet úgy hozza, 
önként mond le az életéről, egy magasabb érték vonzásában. 
Fizikai élete másodlagos lesz ahhoz az értékhez viszonyítva, 
amelyért kiáll, amelynek bűvöletében addig is élt. Ez lehet a 
szerelem, lehet egy új felfedezés vagy felismerés, lehet a haza, 
és lehet maga az Isten.

Végső soron minden érték Istenbe torkollik, Ő a forrás. 
Isten-szeretet nélkül nem lehet a hazáért meghalni, de élni sem.

Október hatodika nemzeti gyásznap. Ma az egész magyar 
nemzet gyászol és emlékezik. Nem lett igaza az osztrák tiszt-
nek, amikor a vértanúk kezdőbetűit egy onomasztikonnal fog-
lalta össze: Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek 
ők… Inkább ellenkező előjelű jövendöléssé vált, mert az aradi 
vértanúk ma minket nem mint vádlók emlékeztetnek, hanem 
mint világító csillagok, eszményképek.

Lázár Vilmos honvédezredes utolsó mondata világít rá erre 
a legjobban. A hagyomány szerint így szólt kivégzése előtt: 

58  Marosvásárhely, 2014
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„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa. Krisztus keresztje tövében 
érett apostollá az apostolok lelke, és a bitófák tövében kell forradalmárrá 
érni a magyar lelkeknek…”

† Magyari Lajos találóan veti papírra Tizenhárom sorában:
A hadbírák, Uram, mindig ártatlanok.
Mellükben, voltaképpen, jóságos szív dobog.
Békésen alszanak, és percre pontosak.
Ne álmodozzon sokat és fölösen a Rab.
A hadbíráknál nincsenek köntörfalak.
Dús ebéd várja őket, száz falat.
 A hadbíró dolgát nem illik nehezíteni.
Az ítéletet, azt már megmondták neki.
A hadbíró mindig érzékeny lelkületű.
Zavarná a rabokon mászkáló tetű.
A hadbírónak a pör jeles alkalom:
A győztesekhez hát hívek ők nagyon.
Őnékik járna emlékmű Aradon!

Kedves emlékezők, meggyőződésem, hogy Isten gondviselő 
tervében a mi vérrel áztatott történelmünk, elfojtott forradal-
maink, levert csatáink, erősebb ellenségek általi legyőzetéseink 
is segítettek a túlélésben, az élni akarásban, nemzeti létünk 
újrafogalmazásában. Megtanítottak lélekben erőseknek lenni, 
tűrni, gerincben egyenesnek maradni, és hamvainkból is életre 
kelni, hogy sajátos küldetésünket minden korban teljesíthessük.

A vértanúk vére a keresztények magva – vallották az első 
század keresztényei. Hiszem, hogy az aradi vértanúk is Istenbe 
vetett hittel voltak képesek a hazáért áldozni életüket. Nem az 
értelmetlen csatában mentek neki a túlerőnek – ezért is tették le a 
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fegyvert –, hanem a szabadság fáklyáját éltetve és továbbadva így 
sokszorosan ők győztek, nem az osztrákok és nem is az oroszok.

Napjaink fiataljai, vezető beosztású felelős emberei is elta-
nulhatnák tőlük ezt a lánglelkű odaadást, amellyel hazájukat, 
népüket és Istenüket szolgálták. Ma nem állítanak falhoz, és 
nem húznak bitóra, ha kiállunk hitünk és nemzetünk mellett 
– egyszerre és együtt –, de nem szabadna elkeserítsen, elked-
vetlenítsen, elbizonytalanítson az ellenkező politikai széljárás, 
a fizetés- vagy jogmegvonás, a perrel fenyegetés vagy pénzbün-
tetés, a hamis ígéretek vagy háttéralkuk, hanem szívünkben, 
génjeinkben, kultúránkban lévő kincsek birtokában tegyük a 
tőlünk telhető legjobbat Isten dicsőségére és nemzetünk, ha-
zánk gyarapodására. 

A vértanú Kiss Ernő tábornok szavai különösképp elgondol-
kodtatóak: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok 
dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé le-
gyen a szívük és a hazáé az életük.”

Imádkozzunk:
Istenünk! Vértanúink vére nem bosszúért kiált hozzád, hanem ál-

dásért. Áldd meg, kérünk nemzetünket trianoni szétszórtságában is, 
hogy az ő áldozatuk ne legyen hiábavaló, inkább szolgáljon erkölcsi pél-
dának, eligazító jelnek, bátorító eszményképnek itthoni, erdélyi létünk-
ben, és bárhol, ahol magyarok élnek a világban. Áldd meg a hazáért és 
nemzetünkért tett erőfeszítéseinket, kísérd kegyelmeddel imáinkat, és 
segíts, hogy a mindennapi élet harci mezején is meghozzuk a magunk 
áldozatát úgy a csendes vértanúsággal, mint a prófétai tettekkel, hogy 
tanulva a történelem erőszakkal teli tapasztalataiból, népünk, népeink 
a te békédben éljenek és boldoguljanak, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen.
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36. eledelszenTelésre59

Kedves testvérek! 

Húsvét új teremtés. Isten áldását kérjük mindenre, ami 
körülvesz, így földi életünk táplálékára is. Ez a 7. szá-
zadtól élő egyházi hagyomány – tudniillik az ételszen-

telés Jézus kenyérszaporítására, az utolsó vacsorára utal, és az 
emmauszi asztalközösségre emlékeztet, ahol a kenyértörésben 
a feltámadt Urat ismerték fel a tanítványok.

Mindennek rendelt ideje van. A böjtnek épp úgy, mint az 
örömlakomának és az ünnepi asztalnak. Székely népünk híven 
őrzi a szakrális örökség eme formáját is. Legyünk büszkék rá, és 
töltsük meg élettel hagyományainkat.

Azáltal, hogy megszenteljük eledeleinket, megbecsüljük ke-
zünk munkáját, áhítatot kölcsönzünk az étkek elfogyasztásá-
nak, és a negyvennapos önmegtartóztatás után az isteni áldás 
megóv a mértéktelen fogyasztástól, zabálástól. Mértékletesség-
re ösztönöz.

Az eledelek – tojás, sonka, bárányhús, kenyér, bor, kalács – 
jelképes üzenete mellett az ünnepi asztal kellékei is szakralitást 
hordoznak. A csak erre az alkalomra használt kosár és hímzett 
terítő, a frissen vasalt abrosz egyaránt sajátos ünnepélyességet, 
áhítatot és tiszteletet kölcsönöznek a szentelménynek.

 Az ételszentelés emlékeztet a szegényekre, akik körülöttünk 
élnek, akiknek nem jut az ünnepi étkekből. Gondoljunk rájuk, 
és osszuk meg velük is.

59 Marosvásárhely, 2014. húsvéthétfőn
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Az asztalközösségben örömmel, meghitt békében elfogyasz-
tott étel családdá teszi az étkezőket. Ne engedjük, hogy a bűn 
miatt megkeseredjék szánkban a falat.

 Kérjük a feltámadt Krisztust, adjon családjainknak új fényt, 
lelki közösséget, egyetértést.

Testvéreim! Éljünk az Ünnep kegyelmeiből!

Könyörögjünk!
Kérünk, Urunk, Istenünk, áldd meg ezen eledeleket, melyeket tőled, 

bőkezű ajándékaidként kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és 
üdvösségére szolgáljanak. Amint az emmauszi tanítványok a kenyér-
törés közösségében és gesztusában felismertek téged, kérünk, légy jelen 
az asztalközösség ünnepi áhítatában, hogy felismerve téged, Veled és 
Belőled táplálkozzunk.

Szent Neved segítségül hívására adj testi erőt, lelki oltalmat minda-
zoknak, akik ezeket az ételeket magukhoz veszik. Krisztus, a mi Urunk 
által.

Ámen.
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37. elkéseTT szereTeT60

A római katona az akkori világ legmodernebb hadsere-
géhez tartozott. Felszereltsége, kiképzése okán is rábíz-
hatták a birodalom védelmét. Akár háborúkban har-

colt, akár belvillongást vert le vagy őrt kellett állnia – szolgálatán 
a birodalom fennmaradása múlott. Mivel ekkora volt a tét, ha 
egy katona őrség közben elaludt, nem hagyták, hogy felébredjen: 
megfojtották vagy leszúrták. Hisz az éber őr az alvók biztonsága, 
az alvó őr pedig a város, az emberek, az ország halála…

Szent János húsvéti beszámolója szerint Jézus feltámadása 
akkora riadalmat keltett – áttételesen nem csak – Jeruzsálem-
ben, hogy a vezetőség ezzel a képtelen hazugsággal próbálta 
menteni a helyzetet. Hogy az őrök elaludtak, a testet ellopták. 
Giccses és művészi festmények egyaránt ennek ellenkezőjét 
örökítik meg, ahogyan a riadt őrök földre esnek, és kezüket sze-
mük elé tartva szemlélik, miként emelkedik föléjük diadalma-
san a Feltámadt Krisztus. Ráadásul eme hazugságért a katoná-
kat busásan meg is fizették. Hatalom és kiszolgáló személyzete 
cinkosan összekacsint. Jézus születésekor már ott az ármány, 
holtan is vigyáznak sírjára, feltámadásakor is hazugsággal pa-
lástolják gonoszságukat. A „haladó” emberiség akkor is, ma is 
így szeretné elhallgattatni az Igazságot.

A kereszténység későbbi századaitól tájainkon is szép litur-
gikus nagypénteki szokás, hogy – amint karácsonykor betle-
hemet – ilyenkor szent sírt készítünk, virággal díszítjük, és őrt 

60  Húsvéti elmélkedés, 2014
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állunk, nehogy ellopják Jézus testét. A templomban halálos 
csend, s amit eddig elmulasztottunk, most bepótolnánk: leró-
hatjuk az imádság, az odafigyelés kegyeletét az immár halott 
Jézus szobra előtt. Letehetjük eléje az elkésett szeretet virágait. 
Ebben a ciklámenes, hortenziás csendben elmerengünk tévely-
géseinkről, be nem tartott fogadalmainkról, megszegett ígére-
teinkről. Kihasználjuk a kapóra jött esélyt, hogy ráncba szedjük 
gondolatainkat, megnyugtassuk magunkat, békítsük furdaló 
lelkünket. 

A szent sír szájánál legalább pótoljuk, amit akkor a félénk 
asszonyok, a gyáva apostolok elmulasztottak. De pótolható egy 
egész évi „hiányzás” egy „húsvétos templomozással”? Letudható-e 
a mennyei egyházadóból? Fel lehet-e tankolni több napra-hó-
napra levegőből, vagy folyamatosan lélegezni kell?…

Bár tudjuk, hogy feltámad, és harmadnapra üres lesz a sír, 
mint a nagy lovagkirály, Szent Lászlóé Arany János balladájá-
ban – emberi természetünk szerint igényeljük ezt a szent játé-
kot, mert tele van drámaisággal. Jézus kereszthalált szenvedett, 
de feltámadt. Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért történt 
mindez…

Húsvét hajnalán van egy jó hírünk! Hogy aki elkésett a kö-
vetésben, most felismerhesse. Hogy aki lemaradt, felzárkózhas-
son. Aki addig nem hitt Benne/Neki, most megérinthesse. Aki 
kerülte társaságát, most asztalához telepedjen. Vele étkezzék. 

„Több évtizede kispapként magam is térdeltem az egri bazi-
lika szent sírja előtt… Egyszer csak nagymama és kisunokája 
csoszogott közel a sírhoz. Sutyorogva beszélték meg a részlete-
ket. Majd a kisleány derűsön megszólalt: – Ne sírjál, Jézuskám, 
úgyis feltámadol!” – írja le megrázó élményét Juhász Ferenc 
gyöngyösi plébános. 
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Gyermekkorom húsvétjait meghatározó, máig eleven emlé-
ke a szentsír-őrzés, ahol nem is a fegyelmezett csönd, az egye-
nes állás vagy a megerőltető térdepelés játszott szerepet, inkább 
a megrendítő istenközelség, amelybe ez a szent, falusi hagyo-
mány már sarjadó kamaszként belevont minket a megváltás 
drámai tettébe. Nem lehettünk kívülállók, még csak közönség 
sem, hanem részeseivé váltunk ennek az isteni műnek. A pas-
sió élő szereplőiként alakítottuk az „eseményeket”.

Mária Magdolna és félelemtől/örömtől reszkető társai ezen 
a húsvéti reggelen tanúkká értek. Isten megelőző szeretete be-
várja a késésben lévőket is. Megszégyenülés helyett irgalom, 
félelem helyett öröm. Ezt teszi a Feltámadott azzal, aki keresi 
őt. Aki, ha elaludt is, ébredés után felszítja lámpását, és megy 
a Vőlegény elé. Makay Ida versében (Hitetlen Ima) vakságról ír: 
„Akit szerettek, s többé nem szeretnek; / Olyan az, mint a vak ki egykor 
látott. / Örök sötétjén gyötrőn megremeg / a fény emléke. És megkövült 
átok / lesz minden szépség. Nézd: a küszöbödre / ülök, világtalan. S bár 
rég nem hiszem, / a csodát várom. Most öld meg örökre / a fény emlékét. 
Vagy nyisd meg szemem.”

Hasonlóan fogalmaz a már klasszikussá vált, gyönyörű 
filmben (Cinema Paradiso) az idős mozigépész, aki egy szörnyű 
tűzesetben megvakult. Így szól ifjú barátjához: „Mióta megvakul-
tam, sokkal jobban látok…”

Nem a hitünk vetíti Jézust az üres sírba, hanem ellenkezőleg: 
a Feltámadott erősítette meg övéit ezzel az új tapasztalattal, látás-
sal. Ő él. Órákkal később a tanítványok már úgy keltek fel mellő-
le: az Úr az! A késedelmes szívűekből elkötelezett tanúk lettek. A 
találkozás szülte hit tette őket hitelessé, töltötte el örömmel. 

Már nem csodálkoztak az asszonyok beszámolóján. S már 
nem keresték az élőt a holtak között. „Mert úgy szerette Isten 



a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16–17) 

Húsvét örök üzenete ez: a feltámadás jegyében megszületni, 
élni és meghalni – az egyetlen, emberhez illő magatartás.
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38. ne félj, nem Harap!

Két láncra vert kutya beszélget:
– Téged mikor enged el a gazdád?
– Havonta háromszor.

– És mikor?
– Először, amikor a gázszámlás jön, másodszor a villanyszámlásnál, 

harmadszor pedig, amikor az adóellenőr érkezik…
Ez a vicc arról jutott eszembe, hogy a bukaresti adó- és pénz-

ügyőrök eddig pártutasításra csaptak le itt-ott, olyan cégeknél 
vagy vállalkozóknál, ahol a bejelentés szerint pénzügyileg va-
lami nincs rendben. Aztán a fülesek kezdtek elszaporodni, s a 
vádhatóság ügynökei és maszkos „labradorjai” azóta naponta 
rohannak le vezetőt és beosztottat, civilt és „érintettet” egyaránt, 
csak azért, mert a beérkezett feljelentésnek kötelesek utánajárni. 
Mindenki potenciális bűnöző, akire rá kell uszítani a kutyákat. 
Sőt belefér ebbe egy kis rémhírterjesztés egy kis médiakampány, 
csúsztatott hírekkel, meglebegtetett, állítólagos törvénytelensé-
gekkel. Tippek az üvegzseb-programhoz. És milyen izgalmas, 
hogy ma már megbújhatunk az álnév vagy a névtelenség mögött. 
Közben pedig ijesztően csökken a bizalom, az adott szó becsülete 
már feltűnő lesz, alig várjuk, hogy valakiről rosszat mondjunk. 
Az úgynevezett semleges média meg úgy tálalja az esetet, hogy 
az érintett eleve gazember volt, csak mostanig titkolta.

Mire azt hittük volna, tovatűnt a régi rendszer, kiderül: csak 
a köntös cserélődik. Az ember ugyanaz marad. Az áteredő 
bűn hatása ma mintha jobban érződnék, mint valaha. Hínárja 
átszövi a társadalmi berendezkedés szövetét, szabadulni belőle 
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szinte reménytelen. Pedig a kommunizmus erőszakgépeze-
tében általában összezártunk. Még a félelem miatt is volt egy 
bizalmi dacszövetség köztünk. Hamar kiszúrtuk azt, aki „kö-
pött”, árulkodott a másikról, ha az egy fát hazavitt az erdőről 
bárca nélkül, vagy valamit a táskájában kihozott a gyárból. A 
külföldről hazaérkező rokont is be kellett jelenteni, s ha kaptál 
is útlevelet, olyan feltételekkel adták, hogy hazajövet majd jelen-
tést teszel: kivel találkoztál, mit láttál, hol jártál.

Régi elvtársak mostani szembesítéskor is hümmögve pré-
selik ki szájukon a bűntudat nélküli alibit: „Engem is megfigyel-
tek”…; „Azt hittem, hogy”…; „Nem akartam magam kompromittálni, 
inkább feladtam a másikat, jelentettem.”

Gyermekkoromban is megfigyeltem, voltak olyanok, akik 
alig várták, hogy júdáskodjanak: anyukánál, a tanító bácsinál, a 
munkahelyen. „Vigyázz, mert meg leszel mondva…!” – ijeszteget-
tük egymást… S akkor lehetett zsarolni.

Így működött ez a kommunizmusban is. Ha be akartak szer-
vezni, megkeresték a gyenge pontodat, ha meg akartad úszni, 
felajánlották az együttműködést, s így tovább. Megtanítottak 
arra, hogy megéri árulkodni. Mented a bőröd, sőt hasznod is 
válik belőle. Előléptetnek, kedvezményes elbírálás alá esnek 
tetteid, mert hát rajtad tartják a szemüket, nyugi. Egy kis pénz 
mindig jól jön. S máris behálóztak.

Úgy tűnik, a kutya változott, de a lánc nem. Az állam most 
első lépésként az általa hozott és kiskapukkal ellátott törvény-
hez hasonló jogszabályokkal zsarol. Aztán kapcsolataidat veti 
be ellened, gyanakvóvá teszi barátaidat, ismerőseidet. Lehallgat, 
megfigyel, a pénztárcádra, s végül a személyes szabadságodra 
és biztonságodra hajt. A koncepciós perek ezért aztán ma is fo-
lyamatosak. Egyenként vadásszák le elöljáróinkat, nevetséges 
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és körmönfont trükkökkel félemlítik meg, ugrasztják egymás-
nak a politikai-gazdasági-szellemi élet vezetőit, korrupciónak 
álcázott, mondvacsinált félrelépéseket aggatva nyakukba. Pon-
tosan előkészített koreográfiával félemlítve meg a rájuk bízott 
közösséget is.

Elültetik a gyanakvás, a kétely magvát. Megszűnünk bízni 
egymásban, s az élet szépségében. Lehetséges, hogy pont ezt 
akarják elérni. Hogy elbátortalanodjunk. Hogy most is, 25 évvel 
a változások után is ugorjunk egymásnak, keressük a hatalma-
sok kegyeit, legyünk rabjai a kapzsiságnak és az irigységnek, 
hogy aztán bábuként játsszanak velünk, kényük-kedvük szerint.

Hiszen egyenesen kötelességünk jelenteni, ha törvénytelen-
séget, bűncselekményt tapasztalunk környezetünkben. Van, 
amikor igazságérzetünk hajt, „hisz ezt nem lehet annyiban hagy-
ni”, „jogainkért küzdeni kell”. „Az elvekért és igazságokért kiállni ha-
zafias, keresztény erény!”

Bejelenteni, feljelenteni, panaszt tenni, beadványt megfogal-
mazni, erővel tanúbizonyságot tenni arról, hogy az igazság a mi 
oldalunkon áll – ha kell még jogi eszközökkel is –, hát erre való 
a demokratikus jogállam. Az anyaországi rendőrség honlapján 
részletesen és tételesen is olvasható, mi a különbség közérdekű 
bejelentés, feljelentés vagy panasztétel között.

Akkor hol itt a gond? Hol a csomó a kákán?
Az ember azt hinné, az a nyavalyás, ártalmatlan igekötő az 

oka mindennek: be-jelent, fel-jelent, fel-ad, be-árul, el-árul, el-szól-
ja magát… Sokszor nincs is különbség köztük. Nem?

Nézzük a dolgot egy kissé más megvilágításban: a hitből 
fakadó erkölcs szemüvegén keresztül. Jézus Urunk feltáma-
dása után többször is megjelent apostolainak, és azzal nyitotta 
ki szívüket a zárt ajtók ellenére: „Ne féljetek!” A Szentírásban 



306

sokszor elhangzik Isten szava: „Ne félj, veled vagyok, megváltotta-
lak!”; „Miért féltek kicsinyhitűek?”; „Ha Isten velünk, ki ellenünk…?”

Hallom sokak gyalázkodását: Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! 
Följelentjük! Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: Hát-
ha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk 
rajta.” (Jer. 20,10)

„Vigyázzatok majd magatokra! Bíróság elé állítanak, és a zsinagó-
gákban megostoroznak benneteket. Aztán miattam helytartók és kirá-
lyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük rólam… ne törjétek 
a fejeteket, hogy mit feleljetek, hanem azt mondjátok, ami akkor mega-
datik nektek. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem a Szentlélek. Halálra 
adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre 
támadnak, és a vesztüket okozzák. A nevemért mindenki gyűlölni fog 
benneteket. De aki végig kitart, az üdvözül.” (Mk 13,9–14)

„Ha szívünk vádol minket valamivel, Isten fölötte áll szívünknek, ő 
mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal 
az Isten iránt.” (1Jn 3,20–22)

Tehát nem veszíthetjük el bizalmunkat Istenben. S akkor fél-
nünk sem kell.

A Szentírás szavait egyik anyaországi adóellenőr beszámoló-
ja is igazolta, aki a beérkezett jelentéseket elemezte, csoportosí-
totta és kiértékelte. Eszerint például 2012-ben a 35 ezer feljelen-
tésből – melynek majdnem fele e-mailen érkezett – körülbelül 
egyharmada volt vizsgálható, és mintegy 10 százaléka megala-
pozott. A kezdő feljelentők tétova lépéseit maga az adóhatóság 
is bátorította, mert segítségükkel így is több milliárd forintot 
hajtottak be (fel) az államkassza javára.

De itt most nem a számok az érdekesek, hanem a feljelentők 
indítékai. Legtöbbször nem a jó szándék vezeti a leskelődőket 
– akik mindig a másikkal, annak vagyonával, magánéletével 
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vannak elfoglalva –, hanem az irigység, a bosszú. A rosszhisze-
mű feljelentés is bumeráng lehet.

A leggyakoribb vádak, rágalmak, pletykák abból indultak ki, 
honnan van a szomszédnak új autója, miért nem adott számlát 
a szolgáltatás után, miért foglalkoztatta törvénytelenül az alkal-
mazottait, miért parkolt a tilosban, stb. Sokszor a kenőpénzt is 
azért kínálta fel, hogy az „ügyfél” hátha enged a kísértésnek… 
Kidobott alkalmazottak, elkergetett szeretők, régóta pikkelő 
vesztes üzlettársak váltak informátorrá, dobtak fülest a revizo-
roknak. Volt, amikor a súgó saját magát leplezte el, vagy félreve-
zette a hatóságot. S kiderült, ez is bűncselekmény.

A be- és feljelentés a törvény szerint jogi kategória.
De nem csak azok, hiszen tetteinknek erkölcsi vonatkozásai 

is vannak.
Sokan a régi szekusmódszerek reflexeit magukban hordva, 

túlbuzgóan mindent, s mindenkit megfigyelnek. Nálunk is. A 
112-es egységes európai segélyhívószám vonala is miattuk for-
ró. Van, aki bátorságnak tartja, igazságos-becsületes fellépés-
ként könyveli el, hogy ő bizony nem bűnpártoló. Hallgatásával 
nem akar cinkostársa lenni a törvénytelenül eljáró bűnözőnek.

De a kérdés inkább az: hol szólal meg a lelkiismeretem? 
Meddig terjed a szólásszabadság joga, s a bejelentés kötelezett-
sége? Honnan kezdve az ő dolga az, hogy a másik mit csinál, 
akár a tilosban is…? Hol végződik az én felelősségem ember-
társammal szemben? A testvéri megintés vonatkozik-e az árul-
kodásra? Beárulom-e őt, ha feljelentem? Meg hát Isten szeme 
mindent lát… Hogyan súlyozok erkölcsi kérdésekben? Hol a 
határvonal, amikor még érdekel engem a másik ember sorsa, 
de nem szólhatok bele magánéletébe? Milyen esetben kell ezt 
szóvá tennem neki személyesen, vagy a hatóságnak, ha valami 
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tette, megnyilvánulása a törvénybe, vagy a jó erkölcsbe ütkö-
zik? Milyen alapon bíráskodom, vagy ítélem el őt? Mikor nincs 
jogom pálcát törni fölötte, akkor sem, ha nem az én szájam íze 
szerint gondolkodik, vagy jár el valamilyen ügyben?

Egyáltalán, a szeretetnek nem kellene felülírnia a jogot?
Lőrincz György író keserűen jegyzi meg: „régen még az adott 

szónak nagyobb becsülete volt, mint a földnek…” Most meg a pén-
zért folyó hajszában kapzsikká, szeretetlenekké, bizalmatla-
nokká váltunk. A nagy szabadságban lelki immunrendszerünk 
romokban hever. Nyilvánosan és névtelenül földbe döngölünk 
mindenkit, akit hamarébb kapott el a gépszíj, mint minket, s 
ahelyett, hogy segítenénk, még tetézzük a kéjes kárörömmel, 
mosva kezeinket, hogy időben szóltunk.

Bizalom nélkül mindenki gyanakvó, leláncolt kutyává válik, 
aki csak ugat és harap. Szinte már uszítás nélkül is. Holott ne-
gyed évszázada állítólag szabadok vagyunk.

Rá kellene jönni, hogy nem a pénz, az egymás elleni acsar-
kodás tesz szabaddá, s még csak nem is a közös ellenség, hanem 
az Istenhez simuló bizalom és szeretet. Ez az, ami felszabadít. 
Ez segít eldobni a láncot.
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39. ne TilTsáTok meg neki!61

János apostol így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a 
te nevedben ördögöket űzött ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk 
neki, mert nem követ minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsá-

tok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidal-
mazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek, akár 
egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, 
bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.” (Mk 9,38–41)

A versengés könnyen féltékenységet szül. Szűkkeblűek le-
szünk a kívülállókkal szemben. Elvitatjuk jogukat, hogy ők 
olyan bennfentesek legyenek, mint mi. Főleg azokkal szemben 
vagyunk gyanakvóak, akik nem hozzánk (felekezetünkhöz, 
egyházunkhoz) tartoznak, s ahogy tágítjuk a kört, egyre gya-
núsabbakká válnak azok, akiknek Krisztus kell, de az egyház 
nem. Hogy a másvallásúakat most ne is érintsük.

Annak a Jánosnak – aki szeretett tanítvány, aki Jézus jobbján 
szeretne lenni, aki elfogult is egyben, hisz másnak nem engedné 
meg, hogy Jézus nevében jót tegyen – Jézus az orrára koppint. 
Teljes nyitottságra, ma úgy mondanánk, toleranciára tanít – a 
versengés helyett a szolgálatot ajánlja. Lehűti bennük azt a fajta 
túlbuzgóságot, amellyel könnyen bigottakká válhatunk.

Mintegy azt mondja nekik: Nyugi, ők is hozzám tartoznak. Mi-
ért féltitek tőlük az evangéliumot? A maguk módján ők is ter-
jesztik, ha teszik a jót, ha a szívükre hallgatnak… Az egyházban 
igenis létezik józan, természetes sokszínűség. Ez így van jól. 

61 cserealji református templomban elhangzott ökumenikus-heti beszéd,
 Marosvásárhely, 2014
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Inkább ti vigyázzatok arra, hogy ne klikkesedjetek el, ne zárkóz-
zatok be a túlzott magabiztosságba – csak azért, mert tanítványa-
im vagytok. Ne legyetek féltékenyek azokra, akik másképp hisz-
nek, vagy akik elutasítják azt a közösséget, amelyben ti vagytok.

Jézus nemet mond a kirekesztésre – ő egyetemes. Mindenki 
az ő oldalán áll, aki jót tesz, ha csak egy pohár vizet is ad az ő 
nevében.

A történet szerint, amikor az öregasszony egy dolgos, de 
egyszerű élet végén meghalt, rögtön ott volt a hosszú sorban, és 
nyugodtan haladt ő is a legfőbb Bíró felé. Amint a célhoz köze-
ledett, egyre tisztábban hallotta az Úr szavait.

Az egyikhez így szól:
– Segítségemre siettél, amikor az autópályán megsebesül-

tem, és bevittél egy kórházba, gyere be a Paradicsomba!
Egy másiknak pedig ezt mondotta:
– Te uzsorakamat nélkül kölcsönöztél egy szegény özvegy-

nek, ezt is nekem tetted, gyere be te is.
A következőhöz pedig így szólt:
– Te több embert megoperáltál súlyos esetekben, így tulaj-

donképpen nekem segítettél, térj be te is a mennybe.
Ez így ment hosszú időn át…
A szegény asszonyt elfogta a félelem. Amint hallotta a sok 

jótettet, akármennyire is próbált visszagondolni életére, nem 
jutott eszébe, hogy valakivel valami rendkívüli jót tett volna. 
Másokat is előreengedett és erősebben kezdett gondolkodni, de 
hiába, semmire sem emlékezett. Már éppen vissza akart fordul-
ni, amikor egy angyal jóságosan mosolyogva, de nagyon hatá-
rozottan visszatessékelte.

Szíve a torkában dobogott, amikor megállt. Érezte, hogy Ő 
kedvesen rámosolyog.
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Te mindig kivasaltad az ingjeimet… Gyere be te is az örök-
kévalóságba.

Bizony. Isten szemében a másik ember is saját gyermek. Az 
én testvérem. Nem ellenfél, nem ellenség. Csak egy közös el-
lenségünk van – a sátán. Mi, keresztények nem egymás ellen 
dolgozunk. Ha igazán különbek akarunk lenni, ha exkluzívan 
akarjuk szolgálni, ha kizárólagosan a legjobbak szeretnénk 
lenni, nosza, akkor legyünk tökéletesek, s kezdjük az evangé-
liumot magunkon – ha kell, vágjuk le a kezünket, lábunkat, 
amikor az bűnre visz. Szinte sokkolja a túlbuzgókat, minket is. 
Olyan lélegzetelállító program ez, ami mellett nem mehetünk 
el kézlegyintéssel. Jézus azt mondja: ne azt keressük, ki miben 
az illetékes, ne akarjuk megszabni, túlszabályozni a kereteket, 
hanem legyünk nagylelkűek és szeressünk.

Ez nem jelenti azt, hogy minden vallás egyforma, hogy 
mindegy, hogyan gyakoroljuk, éljük hitünket. Toleránsnak len-
ni nem egyenlő azzal, hogy szemet hunyunk a bűn, a rossz, a 
hitványság felett. Inkább azt, hogy legyünk hitelesek abban, 
amit teszünk, beszélünk – a közösségben is. A beképzeltség 
merevségbe, gőgbe torkollik. Gondolkodjunk-beszéljünk ár-
nyaltan, differenciáltan, ne húzzunk mindent a saját kaptafánk-
ra. Legyen bennünk irgalom és elnéző szeretet azok iránt, akik 
nem egy húron pendülnek velünk. Önfeladás, beolvadás vagy 
megalkuvás helyett legyünk készek kilépni az életbe, rácsodál-
kozni a másikra, érdeklődve az ő kincsei iránt, és hálát adni 
Istennek, hogy hányféle módon adja kegyelmét azoknak, akik 
hallgatnak a lelkük mélyén megszólaló hívásra. Sosem tudjuk, 
kin keresztül lep meg minket.

Ezzel kapcsolatban minap egy történeten akadt meg a sze-
mem: „Londonban egy kórházban dolgozom, vannak betegek, akik 
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meg gyógyulnak, vannak, akik meghalnak, és ebben nincs semmi különös, 
de nemrég történt valami, ami sok mindent megváltoztatott bennem.

Aznap nagyon nehezen indult a munka, két szabadnap után amúgy 
is nehéz visszarázódni, de akkor már korán reggel felbosszantottak, és 
alig vártam, hogy végre egyedül legyek a saját gondolataimmal. Az 
emeleten, ahol dolgozom, vannak zárt szobák és három nyitott terem, 
ahol csak függönyök választják el a betegeket. Az egyik sarok, egy vi-
szonylag csöndes hely olyan beteg részére van fenntartva, aki – ahogy a 
nővérek mondják – „félúton” van, nem tudnak rajta segíteni. Rendsze-
rint csak órákat töltenek ott, maximum egy napot, elbúcsúzik a család 
és vége. Amikor beértem reggel, láttam, hogy ugyanaz a férfi fekszik 
ott, akit néhány napja hoztak be. 50-60 körüli volt, az arca eltorzult a 
fájdalomtól, testét megette a rák. Két napja haldoklott, riadtan, kábul-
tan a fájdalomcsillapítóktól. Felesége, nővére és három fia virrasztott 
mellette. Az asszony néha kétségbeesve segítséget kért, nem bírta nézni, 
ahogy a férje szenved, de az orvosok és a nővérek tanácstalanul álltak. 
Az egyik Fülöp-szigetekről származó nővér végül hívott egy papot. A 
kórház katolikus papját. A család nem volt vallásos, ezért a pap tapinta-
tosan kérdezte meg, hogy segíthet-e. Az asszony csak bólintott.

Ez a szint mindig nagyon zsúfolt, látogatók jönnek-mennek, orvosok, 
terapeuták, nővérek futkosnak, teszik a dolgukat, de amikor a pap oda-
fordult a beteghez és elkezdett imádkozni, valahogy mindenki megállt. A 
másodperc töredéke alatt, az a 20-25 ember, aki jelen volt, a férfi családja, 
a doktorok, nővérek, betegek, látogatók, takarítók, beteghordók, vallástól és 
nemzetiségtől függetlenül, fejet hajtottak, és a saját nyelvükön imádkozni 
kezdtek. Az angol, spanyol, portugál, filipin, román, ukrán, bolgár, nigé-
riai, görög, magyar és még számtalan nyelven megszólított Mindenható 
meghallgatta a könyörgést. A férfi magához tért, és amikor a pap keresztet 
rajzolt a homlokára, elmosolyodott, valamit suttogott, és néhány pillanat-
tal később végtelen nyugalommal az arcán, örökre elment. Síri csend volt 



313

mindenütt, de nem az a fájdalmas, tragikus csend, hanem egy lágyan 
hullámzó, nyugalmat árasztó csend. Békesség látszott az arcokon. Valami 
történt, és ezt mindenki érezte, ez a kis csoport egyszerre, teljesen spon-
tán, valami megmagyarázhatatlan parancsnak engedelmeskedve fejet haj-
tott egy haldokló ágyánál, imádkozott és hitt. Hitt erősen és alázattal, egy 
ezer nyelven megszólított, megbocsátó Istenben, életnek és halálnak, be-
tegségnek, gyógyulásnak teremtőjében, egy olyan erőben, ami minden és 
mindenki fölött áll. Hirtelen eszembe jutottak Izajás próféta szavai: »Nem 
a halál rabjai, hanem Isten megváltott gyermekei vagyunk«.

Nem tudom, hogy csak rám volt-e ez ekkora hatással, de úgy sejtem, 
nem. Mert bár félóra múlva visszatért minden a régi kerékvágásba, 
délután elkaptam egy-két nővér és orvos arcát, ahogy átszellemülten 
bámulják az akkor már üresen álló »sarkat«.

Nem akarok hittérítőt játszani, nem gondolom, hogy az én feladatom 
lenne. Úgy érzem, kaptam valamit, mi ott mind kaptunk valamit, amire 
mindenkinek, vallástól és országtól függetlenül szüksége van. Amiről 
sokszor elfelejtkezem, mert úgy gondolom, hogy az akaratommal úgyis 
elérem a célom…, aztán elkeseredem, ha nem sikerül.

De ma kaptam: HITET!
(Szabó Orsolya In. Új Város, 2013. november)
Az Úr Jézus radikalizmusa egyszerre zavarba ejt és kijóza-

nít. Szelídségre, türelemre tanít, mert a megroppant nádszál-
ban is lát jövőt, a füstölgő mécsbél kormozó lángja is kitisztul-
hat. Jézus Urunk arra biztat, hogy becsüljük meg, értékeljük, 
ami a miénk, előlegezzünk bizalmat annak a kevésnek is, amit 
másokban észreveszünk, mert lehet, hogy több, mint a miénk.

Jézussal vagyunk-e? Megtesszük-e akaratát, vagy váloga-
tunk tanításai között, hogy lelkiismeretünket megnyugtassuk? 
Nem kell mindenkiben ellenséget látnunk, hanem inkább test-
vért, akiben ott szunnyad az istengyermek.
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Persze jogos a kérdés, hogy ha Jézus ilyen lazán kezeli a kí-
vülállókat, akkor csakhamar nem kell egyház, meg hiábavaló-
ak az egyházhoz tartozás feltételei? Akkor nem kell új tagokat 
gyűjtenünk, misszionálnunk, vagy elég csak a régieket meg-
tartani? Karl Rahner teológus mondta még a második vatikáni 
zsinat után: „A jövő egyházának fontosabb nyerni egy új tagot, mint 
megtartani kettőt.” (Egyébként érdekes, hogy a mobiltelefon-tár-
saságok egyik legfontosabb kereskedelmi stratégiája is ez – csak 
azon csodálkozom, hol van még annyi telefonszám…)

Az is kérdés, mi van akkor, ha mi tesszük olyanná az egy-
házat, hogy vannak, akik ebből nem kérnek: Jézus igen, egy-
ház nem. Ha a mi személyes hitünk nem kompatibilis, nem 
egyeztethető össze azzal, amit az egyházban látunk – sérelmek, 
csalódások, gyenge prédikáció, a hívek-tagok erkölcstelensége, 
gátlástalansága, a sok képmutatás, irigység, nagyravágyás, ki-
tűnni akarás –, mi van ilyenkor? Meg kell alkudnunk, le kell 
nyelnünk, el kell tűrnünk – és nem változik az egyházközség 
élete 20-30 év alatt semmit? De milyen jó, hogy Krisztus mind-
annyiunkat érdekel, s Krisztust mindannyian érdekeljük!

Testvéreim, a választ is megkapjuk Krisztustól. Ha majd 
olyanná válik a közösségünk, hogy rajtunk keresztül megta-
pasztalja Krisztust, akkor magától fog hozzánk csatlakozni. 
Addig is ültessük gyakorlatba mindazt, amit láttunk és hallot-
tunk Krisztustól. Mint egy nagy család, viseljük el, biztassuk, 
támogassuk egymást, akkor is, ha vannak kényelmetlen, bosz-
szantó, kínosan szégyellnivaló dolgok életünkben. Higgyünk 
egyháziasan, mert mi tanítványok vagyunk, s elsősorban a mi 
feladatunk, hogy bízzunk a krisztusi közösségben is, hiszen az 
egyházon keresztül kaptuk a hitünket, s azon keresztül tudjuk 
éltetni és továbbadni. Ez nem mindig könnyű, de megrendítő-



en, fárasztóan szép feladat. Maradjunk kapcsolatban Vele – az 
imában. Keressük, és próbáljuk megtalálni őt egymás szívében. 
A Mester oda bújik el.

A mestert életében legendák övezték. Azt tartották róla, 
hogy Isten is tanácsért fordult hozzá:

– Bújócskázni akarok az emberekkel. Megkérdeztem angya-
laimat, hogy szerintük melyik a legjobb búvóhely? Volt, aki azt 
mondta, a tenger feneke. Mások a Hold túlsó oldalát, vagy egy 
távoli csillagot ajánlottak. Te mit ajánlsz?

– Rejtőzz el az emberi szívben! – volt a válasz.
Indítsunk hát expedíciót, keressük meg az Urat!
Ha kellően vágyódunk rá, s keressük, megtaláljuk!
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40. szenTségben vagy széTszaggaTva?62

„Éljetek mindnyájan egyetértésben,
ne szakadjatok pártokra…”

(1Kor 1,10–17)

„Ti pedig választott nép, királyi papság,
szent nemzet, megváltott nép vagytok…”

(1Pt 2,9–10)
Kedves testvérek!

Marosvásárhelyi és erdélyi keresztény-magyar létünk-
re vonatkoztatva nem kereshettek volna találóbb 
bibliai igét az idei ökumenikus hétre a kanadai ke-

resztények, mint az első korintusi levél kezdő sorait: éljetek 
mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra. A magyar-
országi ökumenikus tanács programfüzete erre a napra az ala-
pigéhez Péter apostol első levelének második fejezetéből ajánlja 
a következőket: „Ti pedig szent nemzet, királyi papság vagytok.” El-
mélkedésemben ezt a két gondolatot próbálom körüljárni, majd 
társítani, és közös nevezőre hozni.

1. Korintus a Földközi-tenger két kikötővel is rendelkező zsi-
bongó városa volt, óriási település, a kultúrák olvasztótégelye, 
kelet–nyugat, észak–dél metszéspontja.

Az Afrikából és Egyiptomból induló tengeri kereskedelmi 
út találkozott a selyemúttal, amelyen viszont a távoli Indiából 

62 Gondolatok a 2014-es ökumenikus hét mottója alapján, Marosvásárhely, Vártemplom
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érkeztek árucikkek. Ebben az óriási hangyabolyban könnye-
dén cseréltek gazdát áruk és eszmék, nemi betegségek és nagy 
pénzek egyaránt. A szabad szellemi város magához híven ol-
vasztotta egybe a kelet és nyugat sokszínűségét, a forgandó sze-
rencse és a tengeri viharok játékának köszönhetően emberek 
gazdagodtak meg pillanatok alatt, vállalkozások mentek tönkre 
váratlanul, üzletek köttettek, és szerelmek szövődtek. Az ókori 
írók Athént a filozófia, Korintust a művészetek városának ne-
vezték.

A korintusiak szellemi érdeklődése elsősorban a görög filo-
zófiából táplálkozott, amely szerint a test-lélek kettősségében 
elsőbbséget élvez az ideák világa, a fizika, a test inkább lenézen-
dő. De az átlagemberek a mának éltek, a túlbonyolított Korintus 
lakói előnyben részesítették a sikeres, világias szemléletet, ahol 
egyetlen vallást sem lehet, nem kell komolyan venni, pláne a 
keresztényeket, akik a zsidó gyökerekből táplálkozva az egész 
ember megváltását, üdvösségét és Krisztus istenségét hirdetik. 
Pál előtt is jártak már misszionáriusok, keresztény igehirdetők, 
és Pál is szembesül azzal a megosztottsággal, amely a korintusi-
akban tetten érhető. A sokféle eszme és tanító szekértáborokba 
szaggatja a frissen kereszténnyé lett közösséget, a szimpátiák, 
rajongások, egyéni érdekeltségek miatt klikkek és pártok ala-
kultak ki. Ezt hallva háborodik fel az apostol, és erőteljesen síkra 
száll a súlyos rendellenességek láttán. Megfeddi az egymással 
rivalizáló csoportokat, akik vezetőiket szembeállítják egymás-
sal, és rámutat arra, hogy ezek az öncélú érdekcsoportok meny-
nyire elárulják Isten eredeti szándékát, a bölcsesség hiányára 
utalnak, és meghazudtolják a krisztusi egységet.

Hiszen csak egyetlen evangélium létezik. Az evangélium 
pedig egyesít, és nem megoszt. Ha széthúzás van közöttük, azt 
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jelzi, mennyire éretlenek és híján vannak a bölcsességnek. Csak 
emberi módon gondolkodnak. Ha egyek vagyunk a keresztség-
ben, a köztünk lévő különbségek ellenére is a szeretetünkkel 
kellene jeleznünk, hogy ugyanaz a Lélek dolgozik mindannyi-
unkban. Ugyanaz a Krisztus váltott meg mindnyájunkat.

Kedves testvéreim, mintha ma, itt és most szólna hozzánk 
Isten, apostolán keresztül. Az irokéz bennszülött indiánok ne-
vezték el országukat Kanadának – amely azt jelenti: egy falu. 
Manapság a nagy világhálós korszakban tényleg az egész 
földgolyó egy nagy falu.

Rüdiger Dahlke német orvos-polihisztor néhány évvel ez-
előtt egy érdekes számítást végzett. Ha a világot egy száz lel-
kes falunak képzelnénk el, a következőképp festene a helyzet: 
ebben a faluban csak 21 európai lenne és 14 amerikai, szemben 
az 57 ázsiaival és 8 fekete afrikaival. A nők 52%-kal abszolút 
többségben vannak, a faluban 14-en homoszexuálisak. A falu-
vagyonnak 60% százalékát 6 ember birtokolja, valamennyien 
amerikaiak. Harminchárman nem tudnak írni-olvasni, ötven-
nek nincs hajlék a feje fölött, a lakosság fele alultáplált, de szin-
te valamennyi rosszul táplálkozik. Egy haldoklik, éppen kettő 
születik, csak egynek van számítógépe, és mindössze egyetlen 
egynek van egyetemi végzettsége… Korintusban sem lehetett 
másképp. Marosvásárhely is ugyanolyan, mint Korintus: egy 
nagy falu. Korintus itt van Vásárhelyen. Ütközik a keleti a nyu-
gati kereszténységgel, a románság és magyarság, a keresztények 
különféle felekezetek szerint vallják meg hitüket, a Mezőség szé-
lén, Székelyföld kapujában, a modernitás és a konzervatív érték-
rendek ütközőzónájában élünk.

Civil mozgalmak, pártok, elvek és világnézetek hadakoz-
nak egymással, miközben mindenki azt állítja magáról, hogy 
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keresztény. Párhuzamos ünnepségeket, fesztiválokat ren-
dezünk, hogy megmutassuk, ki a legény a gáton, ki az erősebb, 
ki kit győz le. Pártoskodunk a gyülekezetben, a plébánián, 
demokratikusan megszavazzuk: ki szimpatikusabb; a pap-e, 
a kántor vagy a harangozó… Szinte versengünk a lelkiségek 
vagy vallási csoportok akciójával: ki hány csomagot készített, 
vagy milyen akciót szervezett. Frontvonalakat, érdekszövetsé-
geket alakítunk ki, melyek mentén harcolunk és vitát gerjesz-
tünk, beszólunk vagy álnéven beírunk egymásnak, hogy a má-
sikat térdre kényszerítsük. Mire jó ez?

Hiszen nincs külön ortodox vagy református Krisztus, nincs 
katolikus vagy unitárius megváltó egymás mellett. Ugyanaz az 
Isten nyilatkoztatta ki magát Betlehemben Jézus Krisztus által, 
és az ő megváltásából részesültünk a keresztségben. A pap, a 
lelkész személye is fontos, de túl kellene lépnünk rajta, amikor 
Krisztusról van szó. Aki összetart minket. Nem szabadna le-
ragadnunk a lelkipásztor emberi vonásainál –, sem a jó tulaj-
donságainál, erényeinél, sem a hibáinál. Ezt jelentené a lelki 
érettség, a felnőtt krisztusi magatartás. Miért van akkor annyi 
megoszlás bennünk, köztünk? Miért nem tudunk egyetérteni 
közös dolgainkban, alapvető értékeinkben? Miért nem egy cél 
felé húzzuk mindannyian nemzetünk, egyházunk szekerét?

Anyaországi ismerőstől hallom, hogy egy derék pap lefordí-
totta egy német szerző könyvét, amelyben határozottan ki volt 
jelentve, hogy Krisztus nem támadt fel. Erre a püspök odatette 
az illető elé a Hiszekegyet, hogy itt szíveskedjék aláírni. Nem 
szíveskedett. Ezek után eltiltotta a papi működéstől, a gyüleke-
zet még egy papot sikeresen kikészített, aki két év után elmene-
kült, de a most ott lévő pap már probléma nélkül hirdeti, hogy 
Krisztus igenis feltámadt.
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Mintha természetes lenne, hogy kialakultak különféle szim-
pátiák: oda megyek templomba, ahol jólesik, és gyűlölködöm 
a tolerancia jegyében. Megtalálja a zsák a foltját – a lábammal 
szavazok hívő létemre is –, ha nem tetszik ez a templom vagy az 
a lelkész, felülök a buszra, s átmegyek a másik igehirdetőt hall-
gatni. Ha utálom az egyik papot, messze elkerülöm, a másiknál 
gyónok, a harmadiknál fizetem az egyházadót. Pedig olyan pa-
punk van – függetlenül attól, hogy megválasztjuk, vagy a püs-
pök küldi –, amilyet megérdemlünk, amilyet kiimádkoztunk. 
De nem ő Krisztus, nem az ő nevére kereszteltek meg, nem érte, 
miatta megyek a templomba. Itt kellene elkezdenünk megszün-
tetni a megosztottságot.

Megengedhetjük-e magunknak azt a luxust – ha mégoly de-
mokratikus is –, hogy különféle politikai pártokba tömörülve, 
egymás mellett elbeszélve valósítsuk meg céljainkat, érvénye-
sítsük érdekeinket? Már az is gond, miért vannak különféle 
céljaink, és mért nem azonosak érdekeink? A „szabad másként 
gondolkodni” jogalap elégséges-e egy közösség tartós fennma-
radásához? A pártpreferenciák, a politikai kampányok vagy fi-
lozófiai hangsúlyeltolódások nem szabadna azt jelentsék, hogy 
nincs közünk egymáshoz.

Azonban itt Szent Pál igazából a krisztusi hit egységét félti. 
És ebben a vonatkozásban a pártoskodás hallatán, egyházunk 
szétszakadt krisztusi köntösére gondoljunk. A különféle, nagy 
és kis egyházak, felekezetek, mintegy különutasként kínálják 
az üdvösséget, több-kevesebb sikerrel csábítva magukhoz, talán 
épp a másik közösségből kiábrándult híveket. Jézus Krisztus 
nem így akarta. Neki nem ez a marketingfogása. Ő inkább egy 
asztalhoz, a mennyei Atya menyegzős lakomájához akar ültetni 
minden benne hívő embert.
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Az ökumené is lelki szükséglet, mert akkor éljük hitelesen 
Krisztus keresztvállaló szeretetét, ha egymást is hordozzuk, ha 
nem kizárunk, hanem befogadunk, ha készek vagyunk a felté-
tel nélküli szeretetre és megbocsátásra, ha a magunk felekezeti 
identitását a másikkal kiteljesedve érezzük egységnek – hiszen 
együtt hordozzuk az ő országának örömhírét, és együtt emlé-
keztetjük a világot. Valakire, aki magára vette emberi sorsun-
kat, hogy megváltson és üdvözítsen. Ezért Egyházunknak, 
egyházainknak a szétszakítottság sebeit vállalva és gyógyítgat-
va, szüntelenül imádkoznia és tennie kell a keresztények egy-
ségéért a világ végéig. Ahogyan egy ismerősöm fogalmazott: 
„A véleményekben különbözőség, de a szeretetben egység.” Sokkal na-
gyobb erőt tudnánk felmutatni, képviselni, ha közösen lépnénk 
fel nemcsak az igazságtalanságok miatt, vagy jogaink kivívásá-
ért, hanem egy jó cél érdekében. S nem azért, hogy másokat, a 
másik felet meggyőzzük igazunkról, hanem hogy továbbadjuk 
örömmel megélt hitünket.

A széthúzással, az egyénieskedő egymásra mutogatással csak 
az Antikrisztus kezére dolgozunk, ami hol szocializmus, hol a 
szabadelvűség képében üti fel a fejét. A minket átverni akarók 
malmára hajtjuk a vizet, gyengítjük a közösséget, bomlasztunk 
és züllesztünk – fegyelmezetlenekké válunk. De ha összetar-
tunk, összezárunk, felsejlik közösségünk ereje, növekszik önbi-
zalmunk. Megérezzük, hogy micsoda csodákra leszünk képesek, 
ha mindannyian a szeretetbe, Istenbe kapaszkodunk. Mindjárt 
más lesz a hitele mindannak, amit külön-külön is hirdetünk. 
Hisz egy tőről fakadunk, egy a mi erőforrásunk: Krisztus!

2. A megosztottság megszüntetésére Szent Péter adja a meg-
oldást: „Ti választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok…!”
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Ez az egyetlen megoldás. Törekedni a szentségre. Szentnek 
lenni. Szentnek lenni, szentté válni – testvéreim, csak ezáltal 
szűnik meg a megosztottság! Talán az a bajunk, hogy túl gyá-
moltalannak, naivnak véljük, amit ez a szó takar. Szemünkben 
a szent valami földtől elrugaszkodott, jámbor életeszmény, ami 
esetleg csak a nyugdíjasoknak vagy a kolostorlakónak való.

Egyik gyermek hittanórán azt is felelte a kérdésre, hogy 
akarsz-e szent lenni: Nem, én boldog akarok lenni!…

Egy keresztény édesanya pedig a keresztelőn azt találta vá-
laszolni a kérdésre, hogy ígéred-e, hogy krisztusi módon neveled a 
gyermekedet, szentségben és igazságban? Isten ments!

Visszariadunk az életszentségtől. Életidegennek, természet-
ellenesnek tartjuk. Azt gondoljuk, szentként élni örömtelen és 
nehéz. Nincs benne fantázia, unalmas és egyhangú, mintha ka-
litkába zártak volna.

Korunk embere önállónak hiszi magát, öntörvényű, auto-
nóm, öntelt és pökhendi, emiatt eszményei sincsenek. Könnyen 
álszentnek, szemforgatónak bélyegez minden átlagtól elütő 
magatartást, miközben dicsekszik életrevalóságával – rohan 
a haszna után az üzletben, mindenekelőtt a kapcsolati tőke, a 
siker, a karrier, a tőzsdei árfolyamok érdeklik. Korunk embere 
megveti a szentséget, szerinte a világpolgáré a jövő, akit nem 
lehet holmi ódivatú, templomszagú, konzervatív erkölcsökkel 
motiválni.

Egyik internetes beíró egyenesen azt vallja: most világpolgárnak kell 
lenni, nem kereszténynek. Aki haladni akar a korral, az nem lehet ke-
resztény is, székely is. Világpolgár vagy jó székely. Jó keresztény az ő 
szemében – bólogató bárányok hada! Inkább legyünk csak legfeljebb ma-
gyarul tudó kozmopoliták, akik bárhol érvényesülhetünk, akiknek ott a 
hazája, ahol többet tehet a pénztárcába. Világpolgárnak lenni szerinte 
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egy nyitott gondolkodásmódot, szorgalmat, tanulást és kutatást, illetve 
empátiát jelent. Mintha ezt a kereszténység nem tanítaná… Ha már 
átjárhatók a határok, minek a kötöttségek, erkölcsi gátlások, szabályok, 
törvények, nem kell egyház, templom, vallás, ez már a múltté, múze-
umba való, csak kerékkötője a fejlődésnek. Én majd eldöntöm: ott va-
gyok otthon, ahol többet fizetnek…!

Micsoda erkölcsi tudathasadás, micsoda ostoba rövidlátás, 
testvéreim!

A liberális, gyökértelen felfogás jellemzője ez, ami hozzánk 
is beszüremkedett. Az ilyenek hirdetnek toleranciát és hajbó-
kolnak minden új előtt, az ilyenek relativizálnak mindent, az 
ilyenek lesznek a pénzimádók és a múlt értékeit elvetők. Az 
ilyeneknek szemében ócska, primitív a hazaszeretet, a vallásos-
ság, nem számítanak a hagyományok, s az ilyeneknek minde-
nütt jó, ahol zsigeri élvezetet kaphatnak.

A Kossuth Rádióban a minap egy híres író azzal dicseke-
dett új könyve kapcsán, hogy külföldre jártában lopott egy áru-
házból. Amikor pedig a műsorvezető rákérdezett, miért tette, 
nemes egyszerűséggel csak ezt felelte: „Nem tudom. Engem is 
megdöbbentett.” Majd hozzátette, közben megemelve a hangját, 
és mintegy nyomatékosítva magabiztos, jelentőségteljes kijelen-
tését: „Ebben az egész rohadt társadalomban mindenki hazudik, de én 
nem fogok hazudni: igenis loptam és kész”… Igen, testvéreim, ilyen 
a modern világpolgár, büszke arra, hogy lopott, mert bűntudata 
sincs.

Szentté válni viszont azt jelenti, elismerem bűnösségemet, 
minden percemben, egész létemben rászorulok a könyörületes 
Istenre. És odabújok hozzá, mert ő felemel, erőt ad a talpra ál-
láshoz. Szentnek lenni annyi, mint Istenhez tartozni. Engedni, 
hogy ő foglaljon le magának, megigézzen, „egy+ügyűen” csak 



325

az Ő „érdekeit” képviselni a világban… Legyünk mi is szentek, 
„földelt antennák” (Pilinszky János), az „életszentség megbélyeg-
zettjei” (Weöres Sándor), hogy sugárzó életünk másokkal is 
megkedveltesse az Istenhez tartozás örömét.

Szentnek lenni annyi, mint felhagyunk az önzéssel, vagy 
legalábbis megpróbáljuk visszaszorítani azt. Kilépni az önzés 
szorításából, és élni a szeretet parancsát, hogy az Istenhez tar-
tozás öröme, ez a szent státusz átjárja hétköznapjainkat, és en-
nek a szentségnek a jó illata áradjon, terjedjen a környezetünk-
ben. Ne mi akarjunk igazságot tenni, hanem az ítéletet bízzuk 
Istenre, és ne maceráljuk egymást mindannyiszor gyűlöletet és 
előítéletet szítva.

Szentnek azt jelenti, hogy egymás értékeit megbecsüljük, 
elfogadjuk, örömforrásnak és Isten ajándékának tartjuk, s egy 
percig sem dőlünk hátra önelégülten, hogy nincs szükségünk 
egymásra, hanem újból és újból megmosakszunk Isten irgal-
mában, és szeretettel fordulunk egymás felé.

Részekre osztható Krisztus? Nem, még akkor sem, ha a 
bűn eredményeként ma mint törött cserép csillog részeiben 
Krisztus egy szent egyháza.

Testvéreim, szentek vagyunk, kiválasztott nép, szent nem-
zet, királyi papság. Ez méltóságot, Istenhez tartozást jelent. 
Szentségi, kegyelmi síkon ez már bennünk van, megvalósult 
Krisztusban, a keresztség által. Tegyük hozzá az „önrészt”, hogy 
életminőségünkön, egyéni és közösségi szinten is meglátszód-
jék, észrevehető legyen. Akkor áldás leszünk mások számára, 
egyházunk és nemzetünk javára.

Ámen.
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41. HéT ajándék63

Hétpecsétes titok, hétszilvafás nemes, hétpiculás malac, 
hétágra süt a nap, hét fán fütyülő…, hétfejű sárkány, 
heten, mint a gonoszak, hét élete van, hétszépség, hé-

talvó, hétfalusi, hétlétra, hetedhét országon túl, hétvármegye 
héthatára, hétpróbás gazember, hétköznapi, hétrét görnyedt, 
hét szűk esztendő, hét fő bűn, hét szentség, hétfájdalmú anya… 
– megannyi kép, minőség, megannyi magvas igazság.

Mellőzve most a pogány kori vagy zsidó számmisztikát, 
nyelvünk hét-szóbokrán – ami bizonyára a hét nap hetes szá-
mára utal – ahány ág, annyi új hajtás. De most, Pünkösd után 
ne ezek jelentés-elágazásaival foglalkozzunk, hanem teljünk el 
a Lélek hét ajándékával.

Bizonyára van köze a hetes szám teljességéhez (sőt!), de sorba 
véve kiderül, ezek az ajándékok életünk egészét átfogják. Min-
denikre szükség van: bölcsesség, értelem, tudomány, jámborság, 
tanács, erősség, istenfélelem. Ezek mind olyan lelki finomságok, 
amelyek biztosítják az átjárást lelkünk és a Szentlélek között. 
Rajtuk keresztül jár át minket Isten Lelke, és befolyásol a jó irá-
nyába. Létajándékok. Jelzik, hogy életünknek szellemi, vagy még 
inkább spirituális alapjai vannak. Ez alapozza meg emberlétünk, 
boldogságunk, „sikerünk” titkát. Ezeken keresztül ismerjük fel a 
Szentlélek kiáradását a maga hétköznapi konkrétságában.

Ajándékok, mert nem kell értük fizetni. De nem is lehetne. 
Megvenni sem. Ingyen vannak. Sokszor azért nem merünk, 

63 Lelkigyakorlatos elmélkedések, Atyha, 2015. május
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nem tudunk velük mit kezdeni, mert ránk erőltetik nap mint 
nap: mindennek ára van… S nem értéke. Isten viszont ingyenes 
szeretetből ajándékoz meg, magával. Ő nem az árcédulát nézi, 
hanem egyszerűen ad, és örül, ha adhat. Ezért az Ő ajándéká-
nak (életünk, természet, levegő, víz, egészségünk, szeretteink, 
vagyis minden) nem ára, hanem értéke van: a szeretet. Az ér-
dek nélküli szeretet. Ami nem jár. Amit nem lehet kiérdemelni. 
Csak kapni lehet és várni. Elfogadni, befogadni, ajándékként, 
mint a gyermek. Legfeljebb kérni.

A Szentlélek ajándékait szemlélve rájövünk, hogy ezeken ke-
resztül nemcsak Istenhez kötődünk, hanem mindinkább egy-
máshoz is. Megszüntetik az elidegenedést, az önzést. Ő van jóra 
késztető, alkotni akaró, segíteni óhajtó vágyaink mögött. A Lé-
lek serkent, amikor küzdünk az igazságtalanság ellen, amikor 
harcolunk az igazságért (tollal, szóval, kiállással, a jog eszköze-
ivel), a Lélekkel működünk együtt, amikor valami jót akarunk 
megvalósítani: szülőként, földművesként, tanárként, orvosként, 
reál és humán szakterületen egyaránt.

A Szentlélek biztosítja a szelet életünk hajójának vitorláiba. 
Vegyük sorra ezeket az ajándékokat:

1. Bölcsesség
A bölcs ember a véges dolgokban a végtelent keresi. Gondolko-
dásának szellemi alapja nem a rész, hanem az egész. Ahogyan 
Hamvas Béla fogalmaz: „Nemcsak a kultúra, az ember is; nemcsak 
a természet, a természetfeletti is; nemcsak a lélek, a szellem is; nem-
csak az élet, hanem az is, ami az életen túl van. És mindez nem külön, 
egyenként, hanem minden együtt… Az egészet együtt nézni.”64

64 Hamvas Béla: A világválság, Budapest, Magvető Kiadó, 1983. 9. o
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Akkor vagyok bölcs – vagy legalábbis törekszem a bölcses-
ségre –, amikor az Isten elgondolása szerinti életet kedvelem. 
Úgy nézem és látom a dolgokat, ahogyan Isten. Ehhez nem elég 
az öntelt tudás. A Bölcsesség Lelkének birtokában higgadtan 
végiggondolhatók a folyamatok, leszűrhetők a mindenki javát 
előmozdító következtetések.

Egységben látni, meglátni az események közti összefüggést, 
helyesen értelmezni, helyes döntéseket hozni, értékeket rangso-
rolni, fontossági sorrendet felismerni, a felismert igazság szerint 
élni – erre csakis a Szentléklek képesíti az embert. A bölcsesség 
nem a sok kis igazság káoszát, hanem a Nagyetűs Igazságot 
juttatja érvényre, ezzel elősegítve a rendezett békét, a közjót is. 
„Isten balgasága bölcsebb az embereknél.”65

2. Értelem
Az Értelem Lelke segít kibogozni elhomályosodott elménk 
okoskodó gubancait. Manapság az okosság sokszor rafináltsá-
got, túlzott óvatosságot, kételkedést, a felelősség megkerülését 
jelenti. Inkább kerülnénk a kockázatot, ha nem éri meg, nem 
teszünk egy lépést sem. Az értelem viszont azért adatott, hogy 
megértsük azt, amit már tudunk. Az értelem a logikus gon-
dolkodás képessége. De nem csak emberi síkon lehet értelmes 
valami.

Az Értelem Lelke segít meghajolni Isten elgondolásai előtt. 
Belelátunk Isten „fantáziájába”. Segít, hogy abban is értelmet 
lássunk, ami nem lelkesít vagy szokatlan. Aminek emberileg 
látszólag nincs értelme. Az értelmes hívő ember nem okoskodik, 
nem kétségbe von, hanem egyszerűen csodálkozik.

65 (1Kor 1,25)
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A szentlelkes értelem nemcsak érti az Úr szavát, hanem érzi 
a Biblia szavainak ízét, érti a kegyelem lényegét. Egyházunk is 
az értelem ajándékának birtokában vigyázza a hitletéteményt, 
hirdeti az örömhírt a történelem sodrában, tudva azt, hogy az Ő 
útjai nem a mieink, mégis mindennek csak Ő ad értelmet. Csak 
akkor értjük meg a lényeget, ha a Szentlélek működik bennünk.

3. Tudomány
Az emberi tudomány szükséges. A sok információt rendszerez-
ni, „szakosítani” kell. Az igazolható ismeretek tárháza, ha jól 
használjuk, segít az életminőség javításában. Azóta, hogy sza-
kítottunk a „jó és rossz tudás” fájáról, értelmünkbe is beférkő-
zött az önzés, a gőg. Pedig a tudás önmagában nem boldogít. 
Nem önmagáért van. S még csak nem is kellene versenyezni 
azért, ki szerzi meg, hogy az általa megkaparintott hatalommal 
visszaélhessen. Jézus szerint – ahogy Mártának mondja – „csak 
egy a szükséges.” (Lk 10,38) A tudomány ajándéka megszenteli az 
értelem munkáját. A Tudomány Lelke arra képesít, hogy köz-
kinccsé tegyük kamatoztatott tudásunkat, a közösség javára és 
Isten dicsőségére. A teremtményeket a Teremtőhöz fűződő vi-
szonyukban szemléli.

A Szentlélek ajándéka, ha egy tudós fejében nemcsak ki-
pattannak, hanem meg is ragadnak a gondolatok, s azokat az 
igazság szigorával végigköveti, a megfelelő következtetéseket 
levonva. A Tudomány Lelke serkenti a gondolkodás karizmá-
jával megáldott embert, hogy mint folyó a tenger felé, feltar-
tóztathatatlanul az Igazság kikötőjébe jusson. A valóságot se-
gít felfedezni, mindenféle hamis, vagy felszínes információkat 
kecsegtető, olcsó hasznossága dacára. Ha szeretnéd, hogy amit 
megtanultál megjegyezd, kérd a Tudás Lelkét.
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4. Jámborság
Manapság gügye, álszent, élhetetlen, bugyuta stb. jelzőkkel il-
letik az olyan embert, aki jámbor. Ez nem illik egy férfihoz. Ha 
jámborkodik, arra vall, hogy ő nem „emancipált”. Holott a jám-
borság mint készség, magatartás a leginkább emberhez méltó. 
Főleg Istennel való viszonyában. Aki jámbor, érzi az Úr közelsé-
gét. Megilletődve hull térdre, áhítattal közelíti meg a Személyes 
Titkot. Arcra borul Isten előtt. A Jámborság Lelke képesít az Isten-
nel szembeni gyöngédségre, tapintatra. Egyfajta tiszta szeretet, 
ősbizalom ez, ahogyan a gyermek odabújik édesanyjához, akár 
felnőttként is… A jámborság a bizalom lelkülete. Nem bárgyú 
együgyűség, hanem Isten szeretet-otthon melegének átérzése. A 
jámbor ember érzékeli, hogy Isten szeretetének erőterében van.

5. Tanács
Még a legnagyobb pozícióban lévő, felelős beosztású emberek 
is alkalmaznak tanácsost (elnöki tanácsos, jogtanácsos, szak-
értő stb.), hogy jó döntést hozhassanak. Mert a döntés felelős-
séggel jár. Számunkra a Szentlélek a legjobb tanácsadó. Az Ő 
„véleményét” kérjük ki, amikor hétköznapi vagy ünnepi útjaink 
útkereszteződésébe kerülünk. Tájékozódásunkhoz, a zavaros, 
bizonytalan helyzetekben, vagy a „sokismeretlenes egyenletek” 
megoldása idején az ő tanácsára van szükségünk. Különösen 
az eszmék, hitek, világnézetek piacán, vagy amikor nem tud-
juk, hol a bűn vagy az erény, az erkölcsös vagy a hitvány dön-
tés vízválasztója. A Szentlélek segít megkülönböztetni a hegyet 
a vakondtúrástól, „a gyöngyszemet az üvegcseréptől, a Szépséget a 
Rúttól, a keskeny utat a szélestől.”66  Kérjük Őt.

66 Mácz István: Láttam a Lelket! Budapest, SZIT, 1998, 27. o.
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6. Lelki erősség
Bátorságnak is nevezhetjük. A fitnesztermek és élményfürdők 
világában sokan testi erejükkel büszkélkednek, jól felépített iz-
maikra támaszkodnak. Celebként ünneplik és tapsolják őket. 
De mily hamar cserbenhagyja testi erejük, ha valami pszichés 
vagy lelki megrázkódtatás éri. Mennyi lelkierő kell egy konflik-
tus elviseléséhez, egy csalódás megemésztéséhez, mily köny-
nyen összeroppanunk egy betegség, egy lelki trauma kapcsán. 
Lelkierőnk sincs úgy magunktól, csak „felülről”, a Lélek képesít 
rá. A léleknek kell igazán erőben lennie, akkor jöhet az ép test. 
A lélek ereje bátran kezdeményezi a jót. Képes kitartani benne 
ellenszélben is. Megmaradni a jóban. Szembeszállni a rosszal, 
kiállni hitünk mellett, kitartani egy elhatározásunkban, helyt-
állni a kísértések idején, kibírni a szenvedéseket, a „gyűrődést”, 
állni a sarat akkor is, amikor „külsőleg” nem motivál semmi… 
– ehhez a Lélek erejére van szükség.

Aki elveszíti a lelkierőt, aki elszakad a Lélektől, az lelkileg ha-
mar legyengül: megalkuszik, sodródik, leépül, megfutamodik, 
kétszínűvé válik, feladja a küzdelmet és összetörik. A Szentírás 
szerint az apostolokat, akik A Lelket várták, „erő töltötte el”. Ilyen 
értelemben mondja Jézus is Máténál: „A mennyek országa erősza-
kot szenved, és az erőszakosok ragadják meg…” (Mt 11,12)

7. Istenfélelem
Még a keresztények között is akadnak olyanok, akik „félnek” az 
Úr félelmétől. Szent Pálnál olvassuk: „Félve és remegve munkáljá-
tok hát üdvösségteket!” (Fil 2,12). Az Ószövetségben valóban léte-
zett egy ilyen irtózásszerű félelem a találkozástól: aki szemtől 
szembe találja magát az Úrral, úgy hitte, azt ember nem tudja 
elviselni.
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A zsidó gondolkodás szerint, ha teljesítetted valaki kérését, 
„féled” az illető személyt.

A keresztény lelkiség azonban teljesen mást ért istenfélelem 
alatt. Nem rettegünk Istentől, hisz ő szerető Atya. Nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy az megtérjen és éljen. Tehát nem be-
teges, pszichológiai értelemben vett félelem, nem szorongás. A 
Szentírás szerint: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme.” (111. zsoltár)

Az istenfélelemnek inkább az alázathoz van köze. Elisme-
rem Istent Istennek. Én teremtmény vagyok. Nem a büntetésétől 
félek, nem valami bűnös félelem ez – nem teljesítettem köteles-
ségemet, s emiatt ő most engem a porba sújt –, hanem meghaj-
lok felfoghatatlan szentsége előtt. Érzem felséges jelenlétét, és 
tisztelettel elismerem, mert szeretem. Félni inkább attól félnék, 
ha elveszíteném az ő szeretetét. Tisztelem Isten szabadságát, hi-
szem, hogy minden titokzatossága ellenére szeretetének fénye 
beragyogja életemet.

Az Istenfélelem Lelke tehát arra képesít, hogy alázatos tisz-
telettel, megrendülve, a Fönség és a Titok kapujában újra és újra 
átöleljem az Urat.

Jöjj el, Szentlélek, hét ajándék Istene!
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42. ’48-ról másképp

A negyvennyolcas forradalom és szabadságharc ese-
ményeinek könyvtárnyi irodalma van. Sommás véle-
mények, fanyalgó kritikák, elégedetlen és egyoldalú 

minősítések hangzanak, íródnak az évenként visszatérő meg-
emlékezések során, már ami az egyház szerepét, részvételét il-
leti. Egyház alatt általában a katolikus egyházat, annak is a ve-
zetőit, a püspököket és a papokat értik. Vannak, akik egy kalap 
alá veszik Erdélyt és az anyaországot, akadnak olyanok is, akik 
a nemzetiségi és társadalmi kérdéseket összekeverik a hitéleti 
vagy lelki szerepvállalással, azt a felszínes, általánosító követ-
keztetést vonva le, hogy az egyházi vezetők úgymond elárulták 
a magyar szabadságharcot…

Pedig ha belemélyedünk az események sodrába, visszapör-
getjük az időt, mintegy 167 évvel, sokkal árnyaltabban látjuk 
helyünket, s tán máig érvényes, vagy örök tanulságokat is le-
vonhatunk. A levéltári anyagok kutatásai során történészek és 
józan szándékú szakemberek egyaránt látják, hogy Európában 
1848 forradalmi és polgári átalakulása nem érte váratlanul az 
egyházakat, ezen belül a magyar egyházat sem. A francia felvi-
lágosodás és forradalom hatására Európában elterjedt az a fel-
fogás, hogy a pap állami alkalmazott, s a fennálló politikai-tár-
sadalmi rend tanítójaként tevékenykedik.

Tehát az egyháznak egyszerre kellett harcolnia az állami be-
avatkozás és az elvilágiasodás ellen. Harmadik kihívásként pe-
dig az egyházi közösségeken belüli reformmozgalmak is jelent-
keztek. Sokan szerették volna, ha az egyház is demokratikusabb 
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lenne – a püspökválasztást, a cölibátus eltörlését, parlamentszerű 
egyházmegyei zsinatot követeltek. Hogy a kor püspökei lojálisak 
voltak a császárhoz mint magyar királyhoz, az csak természetes, 
hiszen a püspököket a király nevezte ki tisztségükbe. És Ferenc 
Józsefet is apostoli királynak tekintették, akinek alattvalói az 
egyházak is. Az erdélyi Fogarasi püspök ráadásul Ferdinánd ne-
velője volt, császárhűsége ezzel is indokolható.67

A kuruckodó erdélyiség protestáns zászlóvivőinek egyéb-
ként is könnyebb dolga volt, hiszen a magyar lakosság többsége 
is protestáns volt, és a liberalizmushoz is közelebb állt. A kon-
zervatívnak nevezett püspöki kar pedig tapasztalatból tudta, 
hogy a királyi gyámkodás, a monarchikus felügyelet, a hatalom 
gyakori beleszólása az egyházi életbe eleve megköti a kezét, s 
gyakorlatilag nem volt olyan autonómiája, mint a protestáns 
gyülekezeteknek.

A társadalmi folyamatok és a liberalizálódás tehát felkészü-
letlenebbül érte a katolikus egyházat, mint a protestáns egyhá-
zakat. Ebből is érthető a püspöki kar egy részének meghason-
lottsága, kettős magatartása, de semmiképp nem beszélhetünk 
árulásról vagy gyávaságról. Az egyház a forradalmat elsősor-
ban mint gyászt, fájdalmat, szenvedést, elszegényedést, békét-
lenséget élte meg.68

A békéért kellett felemelnie szavát, és nem a háborúért… De 
azt is jó tudni, hogy az egyházak a Teleky-határozat nyomán 
azonmód elrendelték a magyar nyelv hivatalos használatát az 
egyházi iratokban, körlevelekben, anyakönyvekben is, Kovács 

67 Tamási Zsolt: Ínség és borzalom. ’48-as események Alsó-Fehér-vármegyében, In. Keresztény 
Szó XI. évf. 1. szám, 2000. január

68 Marton József: Megalkuvók voltak-e ’48 püspökei, In. Keresztény Szó IX. évf. 3. szám, 
1998. március
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Miklós püspök meg a 48-as forradalom után azon nyomban 
visszaállította a Katolikus Státust.

A helyi lelkészeknek mindenképpen fontos szerepük volt 
mindenütt a társadalom szövetének építésében, az új törvé-
nyek kihirdetésében, sőt néhol a nemzetőrség felállításában is. 
Ugyanilyen alapon sajnos rajtuk csattant elsőként a megtorlás 
is, miközben a közigazgatás nem működött, nekik kellett tar-
taniuk a lelket a népben, s buzdítaniuk a híveket, hogy állja-
nak készen a haza védelmére. Szabó Richárd kiskundorozsmai 
káplán például, 1848. április 2-án ekképpen prédikált: „Isten ne 
adja, de ha a régi rendszer romjaiból ismét a zsarnokság támogatásá-
ra készülő erők felkelnének, akkor a hazának a ti védő karjaitokra lesz 
szüksége.”69 

Még ha úgy is tűnik, hogy egyes püspökök vagy papok meg-
hódoltak Bécsnek, a gyakorlat, a levéltárak tanúsága többnyire 
azt mutatja, hogy a magyar püspökök és papok népükért száll-
tak síkra. Az úgynevezett konzervatívok is az új kormány mellé 
álltak, és 1848. október 3. után – vagyis Ferdinánd haditörvé-
nyének megjelenésétől – a szabadságharcot támogatták.

Akkor is igaz ez, ha voltak köztük, akik mindent lázadásnak 
minősítettek, és a szabadságharc leverésétől várták az egyházi 
élet megszilárdítását. A vidéki papság még nagyobb áldozatot ho-
zott, hiszen mind a császári kormány, mind Kossuth kiáltványát 
ők olvasták fel, ők hirdették ki szószékről a trónfosztást. A front-
vonalak többször változtak, a települések gazdát cseréltek, de a 
jegyző után a pap volt az, akit a bevonulók felelősségre vontak.

Az egyházi törvények ugyan tiltották a fegyverviselést –
egyébként ma is –, legfeljebb tábori lelkészként vehetett részt 

69 Zakar Péter: Az egyházak 1848–49-es szerepéről, In. Délmagyarország napilap, 2000. 
március 15.
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a pap a háborús cselekményekben, ám így is sok pap beállt a 
hadseregbe. A tábori papok nagy megbecsülésnek örvendtek, 
s mint lelkivezetők, imával, buzdítással, erős hitükkel, jelenlé-
tükkel öntöttek lelket a katonákba. Mednyánszky Cézár tábori 
főlelkészről feljegyzik, hogy az „olasz katonákat is anyanyelvükön 
biztatta. Than Mór híres csataképén látható, amint magasba emeli ke-
resztjét, és rohamra vezeti az olaszokat. Az ellenség azonban bekerítette 
a zászlóaljat, az pedig – indokoltan – letette a fegyvert. A lelkészt is 
elfogta egy osztrák katona. Ám a lelkész ekkor felmutatta ezüstkereszt-
jét, s amikor a derék osztrák keresztet vetett, Mednyánszky egyszerűen 
fejbe vágta őt a kereszttel. A tömör ezüstből készült, elgörbült keresztet 
hozzátartozói később ereklyeként őrizték. Neki magának ezek után sike-
rült egérutat nyernie az osztrák golyózápor elől…”70 

De a lelkészek, papok többsége nem hagyta el állomáshelyét, 
prédikációikkal és lelki szolgálatukkal erősítették népük, híve-
ik öntudatát, sőt vállalták a megtorlással járó szenvedéseket is. 
A levéltári források szerint a leírhatatlan nyomor és szegénység 
okozta szenvedéseket maguk a papok próbálták enyhíteni saját 
munkájukkal, a kincstárnál közbenjáró koldulással és fizikai 
munkával egyaránt. Voltak egyházközségek, ahol szó szerint 
ők tartották el a híveiket.

A polgárháborús viszonyok és a szabadságharc sajátos lelki 
szenvedéseket is felszínre hozott, hiszen sok özvegyen maradt 
asszony például nemcsak azért nem tudott újra házasságot köt-
ni, mert gyakorlatilag alig volt akivel, hanem mert férjük halálát 
roppant nehéz volt bizonyítani jogi szempontból.

Külön említést érdemelne a dél-erdélyi papok és hívek, 
egyházközségek tragédiája pl. Zalatnán, Abrudbányán, ahol 

70 Zakar Péter, u. o.



339

templomokat és plébániákat gyújtottak fel, hívek százait ölték 
meg, vagy kényszerítették menekülésre. A fosztogatások, az 
infláció, az önkényuralom az osztrákok hergelte, a Iancuék ál-
tal meglovagolt magyarellenesség véres földdé változtatta az 
Ompoly-völgyét. Az életben maradottakat pedig az úgyneve-
zett purifikációs rendelet is súlyosan érintette, hiszen minden 
lelkészt és tanítót – aki a pénztárból pénzt vagy „segedelme-
zést” akart felvenni – arra köteleztek, hogy tisztázza a forrada-
lom alatti magatartását…

Volt püspök, akit halálra ítéltek, de aztán hosszas diplomá-
ciával megmentették, ugyanakkor több papot is kivégeztek. 
Gonzeczky János mezőhegyesi lelkészt egyszerűen azért, mert 
a császárért való hagyományos imádkozást 1849-ben a magyar 
kormányért és a magyar hadseregért szóló imával cserélte fel. 
Volt, akit vasban eltöltendő várfogságra ítéltek, ennek ellené-
re még a konzervatív püspökök is a magyar ellenzék oldalá-
ra álltak. Széchenyi István nemzeti érzéseket felkorbácsoló te-
metésén már az a Scitovszky János pécsi püspök celebrálta a 
gyászmisét, aki addig császárhűségéről volt híres. Az 1860-as 
években meg alig volt nála népszerűbb személyiség.

Valójában tehát a Habsburg-kormányzat is elszámította ma-
gát, mert a magyar katolikus egyház, sőt a magyarországi egy-
házak is – együtt az erdélyi részegyházakkal – sokkal mélyebb 
kapcsolatban, hűségben voltak a társadalommal, népükkel, 
semhogy el tudta volna őket szakítani.

A maguk módján a papok, lelkészek mindenütt kiálltak a 
szabadságtörekvések mellett, vállalták a zaklatásokat, a megfé-
lemlítést, és szolgálták népükben Krisztust.
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43. a karma karmai

Itt van ez a mécses. Hajnalig dolgoztam fényénél. Reggel 
eloltom. Este újra meggyújtom. Az edény ugyanaz, az olaj 
ugyanaz, a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, ami fel-

gyullad a következő éjszakán?71 – mondta egyszer Buddha.
Jézus így tanít: „Illés már eljött, de kényük-kedvük szerint 

bántak vele”… – olvassuk Márknál. (Mk 9,13) Nikodémust pedig 
emígy okítja: „Bizony mondom neked, aki nem születik újjá víz-
ből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből 
születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek…” (Jn 3,4–8) 
Később, a vakon született meggyógyításakor meg ezt mondja: 
„Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem inkább Isten mű-
vének kell megnyilvánulnia rajta…” (Jn 9,2)

Hetekkel ezelőtt a Facebook közösségi oldalon egy négy-
éves gyermek „vallomására” lettem figyelmes, amellyel szüleit 
és környezetét „kiakasztotta”, hisz mint mondta, „előző életében” 
mi mindennel foglalkozott… Fiatalokkal beszélgetve vagy val-
lásos témájú cikkek hozzászólásait olvasva is feltűnő az a laza-
ság, gyermeteg optimizmus, amellyel sokan az életet kezelik. 
Minek erőlködni, komolyan venni erkölcsi döntéseinket, minek 
elköteleződni, minek egy féle elv, érték mellett lecövekelni, ami-
kor létezik B vagy C terv is? Ha ebben az életben nem jött össze, 
majd összejön a következőben, egy másik életben. S egyébként 
is, mi van akkor, ha ez az élet nem elég hosszú, hogy kipróbáljak 
mindent, hogy kibontakozzanak lehetőségeim? Mit és hogyan 

71 Bagossy Katalin: Lélekvándorlás, avagy tudás egy másik életünkből, 
In: Kiskegyed hetilap, 2005. 03. 08.
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tehetnék én másképp, ha meg van kötve a kezem? Hiszen őseim 
miatt szenvedek, ezt írta nekem elő a sors karmája!72 

Ezen változtatni úgysem tudok. S hátha majd a következő éle-
temben békának vagy majomnak születek, s abban tökéletesedek 
ki? Már az is igazságtalan, hogy most élek, s nem kétszáz vagy 
ötezer évvel ezelőtt. Elestem egy csomó lehetőségtől, nem? Ez így 
nincs rendben. Kell lennie még egy vagy több esélynek, hogy ezt 
az életet kiélvezzem a maga mélységében. Egyébként is múltbeli 
cselekedeteink, vagy azok következményei annyira megpecsé-
telték sorsunkat, annyira gúzsba kötötték szabad akaratunkat, 
hogy nem lehet e rövidke emberi élet alatt elérni a tökéletes lét-
formát. A védikus szentkönyvek is valamiféle titkos tudásról ír-
nak, amelyet csak beavatottként birtokolhatunk. S ez a beavatás 
lehet, hogy nem sikerül, most, egyből, ebben a földi életben… 

Megannyi érdekes kérdés, megannyi sikamlós féligazság. 
Posztmodern világunkban, ahol a vallások és világértelmezések 
plázáinak polcairól csak úgy, tetszés szerint leemelünk eszmé-
ket és hiteket, majd ízlésünk szerint jól összerázva emésztjük, 
lelkünkben, agyunkban, pszichénkben is valóságos vallási katy-
vasz keletkezik. Arra viszont kiváló, hogy ez a beavatottaknak 
szánt okkult tudás kíváncsivá tegyen a Bibliában is szereplő til-
tott gyümölcsre. Hívő keresztényként is könnyen áldozatul esünk 
ilyen kísértéseknek. A húsvéti időben, Jézus Krisztus feltámadá-
sának ismeretében azonban jót tesz a lelki nagytakarítás, a szel-
lemi tisztánlátás, a lélekvándorlás, a reinkarnáció tekintetében is.

A lélekvándorlás azt jelenti, hogy az anyagtalan lélekszikra 
életről életre lecseréli anyagi testeit, leveti, mint egy burkot, ami 

72 Karma – a hinduizmusnak azon tétele, hogy az élőlények sorsát az előző élet(eik)
ben elkövetett tetteik határozzák meg. In: Idegen Szavak Szótára, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2006, 320. o.
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elhasználódott, és újba öltözik. Ebben a körforgásban minden 
élőlény részt vesz: a növények, az állatok és az emberek is.

Ez a tan azonban nem teremtett lélekről beszél, hiszen nincs 
teremtő isten, hanem valami szuper, felsőfokú, isteni tulajdon-
ságokkal rendelkező lélek, amelynek léte önmagában van, de 
mégsem akar létezni önmagában. Már itt az első ellentmondás. 
De értjük már, miért van az állatoknak is lelke… szerintük.

A keresztény ember viszont tudja, hogy a lelket is Isten te-
remtette. Halhatatlan ugyan, mert Istenre irányuló „érzékszer-
vünk”, de Isten nélkül nincs létjogosultsága. Halhatatlansága 
tehát Istentől kapott ajándék. A lélek nem mindenható, nem 
isten… A reinkarnáció hitvallásával e tekintetben az is gond, 
hogy nem veszi figyelembe az emberi tudomány igazolása-
it sem, miszerint testünk, személyiségünk elvitathatatlan ré-
sze. A memória, az érzelmek, a szerzett fogalmak, az uralt és 
hasznosított tulajdonságok testi örökségünkhöz tartoznak. És 
testünk a lélek kifejezési formája, természetes jele. Elidegenít-
hetetlen a lélektől. Keresztényként azt is valljuk, hogy ebben a 
testben, de megdicsőülten fogunk feltámadni, így testünk örök 
üdvösségünknek is részese.

A léleknek büntetés és eszköz a tökéletesedésre az emberi lét-
forma, és addig kell újjászületnie különféle élőlények testében, 
amíg eléri a tökéletességet. Csak az emberi létforma nyújtotta 
képességekkel lehet véget vetni az állandóan, értelmetlenül is-
métlődő születéseknek és haláloknak. Az emberi testben nyil-
vánul meg a lélek szabad akarata és intelligenciája. Kifacsart lo-
gikák egymás hegyén-hátán: miközben az emberi test, az anyag 
egy mihaszna, kényszerből felvett ruha, mégis emberi testben 
lesz csak értelem és szabad akarat. A lélek „megél” egyedül, s 
mégsem? De erről a lélekvándorok mintha nem tudnának. 
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Náluk nincs személy-fogalom, nincs test és lélek egysége, 
amely egyedi és megmásíthatatlan, s amelyet nem lehet lecse-
rélni egy másik újjászületéssel. Hiszen a test a lélekkel együtt 
alkotja az ént, a személyt, az egyedi megismételhetetlen isten-
arcot, aki a halállal nem hull a semmibe, nem is lesz fölösleges 
és kicserélhető, hanem hazaér, megdicsőül, öröklétbe minősül 
Krisztus által.

A lélekvándorlás tanítása szerint, mivel az élet túl rövid, és 
a halál nem hozza meg az embernek az automatikus megvilá-
gosodást, ezért még egy sor élet szükséges. S ez jót tesz az evo-
lúciónak, a tökéletesedéshez vezető fejlődésnek is – mondják. 
Így már nem is átok az újjászületés, hanem szakadatlan előre-
haladás az emberiség végérvényes tökéletesedéséig. Itt viszont 
burkoltan egy fából vaskarika fejlődéssel, lappangó modern 
hurráoptimizmussal találjuk szembe magunkat, mert e tan sze-
rint a lélek, az erkölcsi teljesítmény is fejlődhet, fejleszthető a 
végtelenségig, akár a gazdaság, a jólét, a technika… 

E nézet képviselői nem veszik figyelembe az emberi hala-
dás és teljesítőképesség határait. Ráadásul a bűnt, a rosszat is 
ledolgozhatónak, meghaladhatónak, megszüntethetőnek tekin-
tik. Márpedig földi mennyország nincs. Sem most, sem ezer év 
múlva. Mindig lesz viszont betegség, szenvedés, halál. Ezek az 
emberi lét korlátai és koordinátái. A mi lelki és erkölcsi erőfeszí-
téseink nem végtelenek. Nem istenek, hanem halandó, emberi 
teremtmények vagyunk. Halálunkkal lezárul a bűnelkövetés és 
a jobbá válás időszaka egyaránt. Tehát nem kísérletezgethetünk 
„míg a világ”… Látjuk a modern, „magas” életszínvonalú nyu-
gat gyengéit és törékenységét, sebezhetőségét. Egyáltalán miért 
kell örökké tartania az emberi nem fejlődésének? Önmagunk 
által, saját teljesítményeinkkel nem megyünk semmire, ha nem 
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kapjuk a kegyelmet „onnan felülről”… A tökéletességet nem 
lehet megcsinálni vagy előállítani. Sem a filozófiában, sem a 
kultúrtörténetben nem találkozunk emelkedő „tendenciával”. 
Az ember minden döntésével új kezdetbe fog, mert hisz elvileg 
mindig az igen és a nem között kell választania. 

A történelem is tanúsítja, hogy bizonyos tekintetben a primi-
tív vadászok társadalma a miénk fölött állt.73 Nem ismert meg-
alázó munkát, munkanélküliséget, működött az összefogás, a 
gyermekek példaszerű nevelést kaptak, stb. Földi létünk tehát 
töredékes. Az ember a végesség és a végtelenség közötti feszült-
ségben él. S ez a felszültség nem fog változni, bármely gyakori-
sággal is ismétlődjék a földi élet. 

Úgy tűnik, a reinkarnáció tana mintha átugorná az emberi 
létállapot határait, és megszökne a felelősség, az emberi gyen-
geség elől. „Hagyjuk a csudába az elkötelezettséget, amúgy is 
minden ideiglenes, semmi sem biztos, majd legközelebb…” Ez 
a fajta komolytalanság és alázat hiánya elbagatellizálja az élet 
alapvető értékeit, mint pl. a házastársi hűség, a megbocsátás, a 
türelem – egyszóval magát a szeretet valóságát. Minek erőltes-
sem, ha a halál után úgyis minden újrakeződik? Tegyek úgy, 
mintha nem lenne felelősségre vonás, mintha tetteimnek vagy 
mulasztásaimnak nem lennének következményei. Mindent 
meg lehet úszni, nem?

A reinkarnáció nézetében van egy adag cinizmus, felüle-
tesség. „Nincs felelősség, mert ez az én karmám” – mondod. Előző 
életeim mostani sorsomat is megpecsételik. Nem tehetek róla, 
hogy ilyen vagyok, mert valakinek a reinkarnációja vagyok. 
Semmi sem végérvényes, semmi sem biztos. És ez kihat emberi 

73 Augustin Schmed CSSR: Keresztény ember és a reinkarnáció eszméje. In. Mérleg, 
1992/4.
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identitásomra: ki vagyok, honnan jövök? Ha az időfolyam árjá-
ban felbukkanok vagy eltűnök, ha minduntalan váltogatom, s 
folyton változtatom kilétemet, ha életem sok megmagyarázhatat-
lan mozzanata korábbi életekben találja meg oksági magyaráza-
tát, könnyen félbemaradhat elkezdett munkám, új korok, új kap-
csolatok és barátságok változatain keresztül öltök testet újra meg 
újra, akkor mi a maradandó? Hol vannak az életem értékei, em-
bertársaimhoz fűződő érzelmi szálak, szellemi-lelki-anyagi érté-
keim, ha ezeket egy kis halálban újból levetem, eldobhatom és 
elfelejthetem? A „déjá vu”-érzések fantazmagóriái pedig végképp 
komolytalanná silányítják ezen tan úgynevezett bizonyítékait…

A reinkarnáció nem ismeri a gondviselésbe vetett bizalmat, 
de még a véletlent és a szerencsét sem. Ezért aztán állandósítja 
a kezdeti szerencsét vagy szerencsétlenséget, hogy így az egyén 
karmájában sorsa megpecsételődjék. Ehhez képest Krisztus 
folyton a szegényekről, a kisemmizettekről, a bűnösökről, az 
utcanők és a vámosok esélyeiről tanít, hiszen nála a boldogság 
felé vezető úton hátrányaink előnyünkre válhatnak. A krisztusi 
szabadság velejárója a spontaneitás, a megengedő akarat, a meg-
bocsájtó szeretet. Isten nem könyörtelenül, „jogilag” igazságos, 
hanem irgalmas szeretet, akinek „elvárásai” mindig arányosak 
kapott képességeinkkel, sőt még ehhez is ingyenes ajándékot, 
segítséget ad. Tehát a tökéletesedés nem a mi erőfeszítésünk, 
hanem az ő kegyelmének eredménye.

Szemben a védikus lélekvándorlással, a Biblia szemlélete gyö-
keresen más idő- és történelemképet mutat.74 Isten komolyan ve-
szi ezt a világot, ezt a földet, ezt az embert. Engem, konkrétan. 
A világ, s benne az emberi élet megismételhetetlen és egyedi. 

74 Giovanni Martinetti SJ: A mai hit észérvei, PaulusH–Kairosz, Budapest, 2001, 157. o.



347

Ezért vagyunk felelősek életünkért. Nem lehet azzal játszadoz-
ni, hanem végleges, visszavonhatatlan döntéseket kell hoznunk. 
Nincs önmegváltás, hisz az lehetetlen. A megváltásban, a bűntől 
való szabadulásban, a tökéletesedésben Istené a főszerep. A földi 
élet kereteiben kell emberségben, testi-szellemi-lelki munkában 
kihoznunk a maximumot, kamatoztatnunk talentumainkat. Itt 
kell küzdenünk a rossz hajlamok és bűnök ellen, s csak ezekért 
vagyunk felelősek, nem apáink vagy nagyszüleink vétkéért. Jé-
zus Krisztus megváltása egyszer, s mindenkorra levette rólunk a 
kollektív bűnösség terhét. A reinkarnáció innen nézve is ellenté-
tes a kereszténységgel, vagyis hajlamosít arra, hogy könnyelmű-
en vegyük vétkeinket.

A kereszténység újjászületés alatt a Szentlélekben való át-
formálódást érti, értette mindig is. Jézus is ilyen értelemben 
beszélt róla Nikodémussal. Számunkra Jézus a Krisztus. Isten 
megmutatkozása az emberek között. Tehát a reinkarnáció sem-
miféle új megváltó vagy üdvözítő tartalommal nem rendelke-
zik, mondhatni egyszerűen fölösleges. Keresztény szempontból 
félrevezető és megtévesztő. A háromszemélyű egy Isten boldog-
ságunk netovábbja, életünk forrása és célja. Ezért a keresztény 
nem menekül ebből az életből sem álmokba, sem állítólagos 
előző életekbe, sem hallucinációkba, nem szuggerálja magába a 
felelősség elhárítását semmilyen agymosással vagy teozófiával. 
Nincs fölösleges bűntudata, beteges lelki furdalása el nem kö-
vetett személyes bűnök miatt, nem játékszere tudatalattijának 
vagy hipnotikus képzelgéseknek. 

A bécsi érseknek, Ch. Schönbornnak egy öreg orosz me-
sélte a következőket: fiatal korában, az orosz forradalom után 
Franciaországba menekült. Mivel nem volt pénze, és nem tudott 
mihez kezdeni, elment az idegenlégióba, és ott tiszt lett.
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A légiósai közt volt egy német katona is, aki nyelvének és 
viselkedésének brutalitásával tűnt ki – bestia volt, mondta az  
öreg orosz. Egyszer egy összecsapásban a légiós súlyosan meg-
sebesült. Magához hívatta a tisztjét, az akkor még fiatal oroszt. 
Az orosz gondolkodik, hogy odamenjen-e – hogy megint csak 
trágár szavakat halljon –, de aztán mégis odament, és látja, hogy 
a sebesült légiós teljesen megváltozott. 

A német választékos szavakkal, franciául megkérdezte tőle: 
El tudja-e képzelni, hogy ha most meghalok, Krisztus adhat nekem va-
lamit saját magából? A fiatal tiszt kissé zavarba jött, és megkér-
dezte: Hogy érti ezt? Hát – folytatta a sebesült –, ha most meghalok, 
és megérkezem odaát, és ott lesznek az összes angyalok és szentek, majd 
rám mutatnak, és azt mondják: mit csinál ez ott? És nem tudok majd 
bemenni. De ha Krisztus ad nekem valamit saját magából, akkor sem-
mit sem mondhatnak, és akkor bejutok… 

Az orosz biztosította a légióst, hogy Krisztus biztosan ad 
majd neki valamit saját magából. A légiós hamarosan meghalt. 
És ebből az élményből – mondta az öreg orosz – először értettem 
meg, hogy mi is tulajdonképpen a kereszténység.”75 A Feltámadt 
Krisztus ad nekünk az ő isteni életéből… Ez a felszabadító és a 
vigasztaló a mi hitünkben.

Ilyen értelemben a testünk feltámadása, egyáltalán húsvét 
ünnepe megadja a kérdéseinkre a választ. Ez az „egy” élet épp 
elég arra, hogy hitünket, szeretetünket megmutassuk Krisztus 
és egymás iránt. Érte, Vele ki kell, ki lehet bírni a mulandóságot 
és a halandóságot. Hiszen aki benne hisz, még ha meghalt is, 
élni fog. Ahogyan a jobb latornak is ígérte: még ma velem leszel a 
Paradicsomban! Onnan meg nincs miért elkívánkoznunk.

75 Medard Kehl SJ: Csak egyszer a földön? In Mérleg, 1996/2.
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44. a kúT vize76

Néhány éve egyik ismerősömmel Csíkszeredától Marosvá-
sárhelyre jövet az út mentén meg-megálltunk és kutakat 
fényképeztünk. Anyagot gyűjtöttünk egyfajta kút-medi-

tációhoz. Közben pedig elbeszélgettünk arról, milyen sokrétű jel-
képrendszere van a kutak formájának, alakjának, és hogy milyen 
fontos az ember életében a kút mint jelkép és valóság. 

Legyen szó kerekes kútról, gémeskútról, állatok itatására vagy 
az ember szomjának oltására használt kútról: a kút vize életet ad, 
éltet. A csatornarendszerek és a vezetékes víz világában is meny-
nyire létfontosságú a föld mélyéről feltörő éltető forrás, melynek 
tisztaságát óvnunk kell, védeni a szennyezéstől, a mérgezéstől. 
A kutakat időnként fertőtlenítjük, tisztítjuk, mélyítjük, s 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.

76 Gondolatok az ökumenikus imahét bibliai igéje („Adj innom” – Jn 4,7) kapcsán, 
2015, Marosvásárhely
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Gyermekkoromban a mi udvarunkon sem volt kút. A szom-
szédba jártunk vízért, és nagyon kellett vigyáznunk, hogy a vö-
dörből egy csepp ki ne loccsanjon. 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 tar-
tozást erősítette. Nem feszengtünk idegesen, nem hisztiztünk, 
hogy kedvezményesen hamarább jussunk vízhez, hanem be-
szélgettünk, örvendtünk a találkozásnak, segítettünk a másik-
nak, – fiatal az idősebbnek, felnőtt a gyereknek –, ha egyedül 
nem tudta felhúzni vagy kiönteni a vizet. Az erdei kutakat vagy 
a kaszálók kútjait kiépítettük, keretbe raktuk vagy küpüvel véd-
tük, 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, amelyek 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 he-
lye. Tövében megpihen a fáradt vándor, a tikkadt szárazságban 
felüdül és szomját oltja. Találkozóhely. Férfi és nő találkozásáé, 
mely házassággal végződhet. A kút Isten jelképe, aki óvja, gon-
dozza, megitatja népét. A felszínre törő kútforrás eredménye-
képp 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 fiainak szájában.



351

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 szom-
jazik 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. Akár-
csak 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. Ol-
csó, jól hangzó jelmondatokkal, varázsigékkel, pénzzel, irigy-
séggel, ideig-óráig tartó dicsőséggel, hírnévvel, hatalommal. 
Nézzünk szét a világban: erről írnak a lapok, erről beszélnek a 
hírközlő eszközök, erről fecseg a közösségi oldal (Facebook) és a 
világháló. Elvitattuk Istentől az élet forrásának jogát. Elhallgat-
tatjuk 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 logiká-
nak sem nevezhető gondolkodásmóddal. Lehazudjuk a valósá-
got és takargatjuk igaz valónkat, sebzett énünket. Nekünk fon-
tosabb a luciferi álszabadság, szabadosság, a látszatsiker és jólét, 
mint a jézusi felszabadítás. Emiatt önzőkké, egoistákká váltunk, 
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akik állandóan a szomszédot vizslatjuk, mindent pénzben mé-
rünk, még a saját lelkünk üdvét is. 

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 töm-
ték be földdel, de a mi Izsákunk, vagyis Jézus újra kiásta szí-
vünkben 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, fel kell adni, nincs értelme. Emberünk 
biztatta őket, hogy ássanak tovább. Már mélyebbre ástak, mint 
az eredeti kút, de víz sehol. Sorban adták fel a kútásók. Az em-
ber egyre biztatta őket, hogy ne adják fel, ássanak még mé-
lyebbre, de egyre többen elmentek. Egyszer csak elérték a vizet. 
Később megkérdezték ezt az embert, hogy mi volt a legnehe-
zebb 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 pocso-
lya, nem felcukrozott limonádé, nem energiaital, nem szénsa-
vas szóda, nem mámorító alkohol. Hanem tiszta víz, ami éltet 
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és gyógyít. Jézus szerint annyira nélkülözhetetlen az örök élet 
vize, mint amennyire a fizikai élethez szükséges feltétel a tisz-
ta víz. Az európai parlament döntése szerint a víz nem oltja a 
szomjat, nem gyógyszer (talán olvasták a karikatúrát, miszerint 
a borban az igazság, a sörben a szabadság, a vízben pedig bak-
tériumok vannak…). Miközben hallatlan vízpazarlás, pancso-
lás folyik a génmanipulált élelmiszerek és a műanyagok előál-
lításánál. 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 szer-
vezetünkből a só, ha túl keveset, kiszáradunk. Ha állandóan 
szomjazunk, jelzi, hogy közel a cukorbetegség vagy a veseelég-
telenség.

De ugyanígy az örök élet vizével való szomjoltás is erőt, 
életkedvet, reményt ad. Mit jelent az élet? Nem pusztán a meg-
maradás, a fajfenntartás vagy az életösztön szintjén, hanem: 
dinamizmus, lüktetés, vibrálás, folytonos megújulás, áramlás, 
alkotás, újjáteremtés. Élni annyi, mint haladni, fejlődni, alakul-
ni, változni, jobbá lenni, beteljesedni, hazajutni Istenhez.

3. Az imahét üzenete, hogy járuljunk valamennyien az örök 
életet adó kúthoz… Ilyen csak egy van: Jézus Krisztus. Ő hív 
minket ezekkel az alkalmakkal, hogy merítkezzünk belőle, le-
gyen életünk forrása, szomjazzunk utána, és szemben a világ 
kínálta reklámokkal, az ellenérdekeltek hangoskodásának da-
cára 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 kút-
ra járunk vízért. Bármilyen felekezethez tartozzunk is, ugyanaz 
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a víz oltja szomjunkat. Ő mindannyiunk életét táplálja. S meg-
látjuk, 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 re-
ményvesztettséggel, a közönnyel. Csak Jézus Krisztussal győz-
hetjük le a gonoszt, tisztíthatjuk ki lelkünk mérgezett kútjait, 
és önthetünk erőt egymásba, együtt. Mert Jézus kútja – mint 
a Jákob kútja – összeköt, összehoz, egymáshoz vezet. Mind-
annyiunknak 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, lel-
ki 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 vágyak-
ra, valljuk be magunknak, merjünk tisztességesek lenni önma-
gunkkal szemben, bevallva, hogy az örök élet vizét, amelyet 
Jézus ad nekünk, nem pótolja semmi.
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45. a szabadság igézeTében77

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet…”

(Petőfi Sándor)

Kedves ünneplők!

Március 15-e nemcsak a kezdődő tavasz friss levegője 
miatt hoz ki minket a négy fal közül, a képernyők és 
számítógép-billyentyűzet elől, hanem azért is, mert 

ezt a napot nagyon lehet szeretni. Felekezetre, pártállásra való 
tekintet nélkül. Ezt a napot széppé varázsolja a messzeség is, hi-
szen a szemtanúk már nem élnek, mi meg hajlamosak vagyunk 
a múltat nemesebbnek, tisztábbnak, értékesebbnek látni. 

Ez a nap nemzeti ünnepünk. Benne van a fiatalság lendü-
lete, jelképe egy egész kornak, a szabadságért folytatott min-
denkori küzdelemnek, az erőszak nélküli forradalom minden 
erejének, Petőfi Sándor tüzes verseinek. És itt álljunk is meg egy 
pillanatra. Mennyire él bennünk a lánglelkű költő emlékezete? 
Ismerjük-e – a Nemzeti dalon és az Anyám tyúkján kívül – a köl-
teményeit? Gondolatai, életérzései élnek-e bennünk? Tudom, 
olvasni ma már nem divat. Verset olvasni még annyira sem. 

77 A marosvásárhelyi Petőfi-szobornál tartott, 2015. március 15-i ünnepségen elhang-
zott beszéd szerkesztett változata.
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De legalább ma, és ezekben a napokban érdemes lenne fella-
pozni a Petőfi-kötetet, abból is az 1847–1849 között keletkezett 
verseket, mint például Az országgyűléshez, a Világosságot!, A nem-
zetgyűléshez címűt vagy A magyar ifjakhoz írt szózatot, melynek 
ötödik strófája igencsak megfontolandó: „Szíveteknek alig marad 
egy szöglete / A hazaszeretet, / S ez is csak addig van, míg jön az önér-
dek, / És azt javasolja, hogy lesöpörjétek, / Mint hitvány szemetet.”

A bevezetőben szállóigeként idézett versének is tömör a 
mondanivalója. Főleg, ha a költő saját életpéldáját nézzük: mert 
ő feláldozta személyes szabadságát is, szerelmét is a nagybetűs 
Szabadságért, életét adta a hazáért. Ma elgondolkodhatnánk 
azon, nekünk érték-e még a haza? Mit teszünk érte? Mit értünk 
mi szabadságon? Személyes, szabados hangulatváltozásainkat, 
a kötöttség és elkötelezettség nélküli szabadelvű, felszínes, op-
portunista, nyárspolgári szabadságot – amelynek semmilyen 
közösségi vonatkozása nincs? Vajon ma még értéknek számíta-
nak-e azok az értékek, amelyekért a márciusi ifjak harcoltak és 
életüket áldozták? Mi milyen értékért adjuk oda, áldozzuk fel a 
közösség oltárán az életünket? 

Mert az élet arra való, hogy odaadjuk. Petőfi számára a sza-
badság szent érték volt. Mondhatni vallásos értelemben is. Aho-
gyan Szerb Antal fogalmaz róla: „Hogy Petőfi nem volt vallásos 
a szó általános értelmében, annak csak az lehet a magyaráza-
ta, hogy vallási energiáit transzponálta valami másra, vagyis 
a maga módján volt vallásos. Petőfi vallásossága a szabadság 
imádata volt. Azt az áhítatot, rajongást, önfeláldozási vágyat, 
amit a hívő Isten lábához helyez, ő a szabadságnak szentelte. 
Amint a hívő lélek mindent vallásán keresztül él meg, és vallá-
sának értékrendszeréhez mér, hasonlóképpen Petőfi is a világot 
a szabadság jegyében éli át.”
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Nemrég köszöntöttük a hölgyeket, a nők nemzetközi napján. 
Ezen a jeles tavaszi ünnepünkön, a forradalom és szabadság-
harc jegyében elsősorban férfiakra szoktunk emlékezni: politi-
kusokra, huszártisztekre, daliás nemzetőrökre, közkatonákra. 
De illő megemlékezni arról is, a hogy a márciusi ifjak, Petőfi, 
Jókai, Vasvári, Irinyi mellett bátor asszonyok és leányok is álltak, 
akik szintén a szabadság mellett tettek hitet. Amíg Petőfi a Nem-
zeti dal lelkesítő sorait írta, hitvese, Szendrey Júlia nemzetiszínű 
főkötőt varrt magának. Kossuth Zsuzsanna a tábori kórházak 
„főápolónője” lett, Teleki Blanka a forradalmárokat rejtegette, 
Leövey Klára a Teleky grófnő által alapított leánynevelő intézet-
ben tanított, majd ápolónőként segédkezett a sebesült katonák 
ellátásában. Várfogságra ítélték, több évig Kufsteinban rabosko-
dott, de mindvégig Kossuth híve maradt. 

Tisztelt egybegyűltek, kedves testvérek! 
A forradalmár ifjak és asszonyok bátorsága lelkesítsen min-

ket is, hogy legyen erőnk szabadságunkat megvédeni, érte 
tenni, jogainkért síkra szállni. Emlékezzünk hőseinkre, de ve-
gyünk példát is róluk, hiszen vérrel megszerzett szabadságun-
kat ma sem adják ingyen.
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46. Több minT elemózsia78

A héber nyelvnek nincs külön szava az alamizsna jelö-
lésére, ezért vette át a szentírás a görög eleomoszüné 
kifejezést, ami részvétet, könyörületet jelent. Magyar 

nyelvünk elemózsia szava áll legközelebb ehhez, persze alat-
ta élelmet, ennivalót értünk. Az alamizsna bibliai értelemben 
irgalmas szeretetből fakató jótéteményt, ma úgy mondanánk: 
könyöradományt jelent. Vagyis szeretetünk tettekben nyilvá-
nuljon meg akkor is, ha segítünk valakin, aki anyagi szükséget 
szenved, kéretlen is rászorul, rá van utalva a szeretetünkre, 
szorult helyzetében ki van szolgáltatva szívünk jóindulatának. 
Jézus tanítása szerint, amikor alamizsnálkodunk, akkor Isten 
jótetteit, irgalmas szeretetét utánozzuk. A rászoruló felé mi va-
gyunk Krisztus meghosszabbított keze.

Az alamizsnaadás az Ószövetségben az emberi igazságos-
ság és jámborság fokmérője volt. Mondhatni mindig is a vallá-
sossághoz kötődött. A bibliai ember ezzel is kifejezte együttér-
zését azok iránt, akiknek nem volt betevő falatjuk, hogy például 
aratáskor vagy szüret alkalmával a kalászokat, illetve fürtöket 
hátrahagyta a tallózóknak. Mózes törvénye szerint a földön ma-
radt kalászok, vagy a venyigén maradt gerezdek a nincstelene-
ket illették. Idegenek, koldusok, árvák, özvegyek, saját földdel 
nem rendelkező leviták juthattak így megélhetéshez, legalább-
is egy darabig. Ez a fajta társadalmi igazságosság és egymásra 
utaltság példaértékű az ószövetségi könyvekben.

78 Elhangzott a Caritas önkéntesek és munkatársak ünnepségén a marosvásárhelyi 
Szent Család-templomban 2015. március 9-én
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Ahogyan az evangéliumban olvastuk, Krisztus Urunk nem 
helyteleníti, nem szünteti meg az alamizsnaosztást, hanem épp 
a farizeusok olykor rossz példájára utalva azt várja el követőitől, 
hogy szeretetünkben, figyelmes jóságunkban kerüljük a szín-
lelést. Azért ostorozza a képmutató, szenteskedő jámborságot, 
hogy szívünk őszinteségére hívja fel a figyelmet.

Amikor tehát alamizsnát osztunk – egyénileg vagy szerve-
zetten –, tegyük azt mindig Isten iránti szeretetből. Ne saját ma-
gunk előtt vagy másoknak tetszelegve. Ezért az Úr Jézus azt 
ajánlja, hogy alamizsnálkodjunk titokban. Nem kellenek oda 
reklámkampányok, tévéstábok. Sajnos manapság úgy tűnik, 
ünnepek környékén, hírveréssel egybekötött jótékonysági ak-
ciók keretében, a siker érdekében épp az ellenkezőjét tesszük 
annak, amit Jézus mond. Kürtöltetünk magunk előtt, verseny-
re kelnek a cégek és szervezetek, lobbizunk: kinek nagyobb a 
projektje, nagy dobra verjük, hogy jót teszünk, számszerűsítjük, 
hogy hány csomagot készítünk, hány tál ételt osztunk szét, hány 
tonna élelmet juttatunk a rászorulóknak. Kolduljuk a szegények 
kegyeit, hogy a mi nevünk kerüljön az újságok címlapjára. Jé-
zus viszont azt mondja, ha Istenért teszed, a rejtekben adakozz. 
Csak így várhatsz jutalmat Istentől. Ha evilági elismerés kell, 
ha csak önmagad előtt akartál tetszelegni, akkor máris kielé-
gítetted hiúságodat azzal, hogy egyenes adásban közvetítették, 
ahogyan a fölöslegedből továbbadtál valami csekélységet.

Az alamizsna mindig szorosan kötődik a böjt és önmeg-
tagadás, imádság lélektisztító, Istenhez emelő cselekedetei-
hez. Ilyenkor nagyböjtben különösen időszerű, hogy a szere-
tet konkrét gesztusaival megrövidítsük magunkat. Lépjünk 
ki önzésünkből. Jézust látva a másikban, vegyük észre, hogy 
Isten ajándékai, a világ javai nincsenek igazságosan elosztva 
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a Földön. Tökéletes igazságosság sose lesz – „szegények mindig 
lesznek veletek” –, de az alamizsnálkodással a szeretet mindig 
húsbavágóvá, testre szabottá válik. Én a saját és a mások üd-
vösségét csak akkor szolgálhatom, s csak azzal, ha az elméleti 
hiten túl, a maga konkrétságában felismerem a szemtelenül ké-
regető koldusban, a magára maradt öregben, a bosszantó/zava-
ró hajléktalanban, a hazulról utcára kergetett cigány gyermek-
ben a szenvedő Krisztust. Az alamizsnálkodás sohasem fogja 
megoldani a társadalom szociális problémáit. Nem is ez a célja. 
Inkább azt jelzi, hogy Isten mindig is gondoskodik rólunk. A 
szegények jelenléte provokálja lelkiismeretünket, érzékennyé 
tesz, nyugtalanít. Ők azért vannak, hogy emlékeztessenek az 
ingyenes szeretetre, hogy legyen kikkel jót tegyünk a visszafi-
zetés hátsó szándéka nélkül. Arra késztetnek, hogy gyakorlatba 
ültessük a jézusi tanítást.

Azzal, hogy alamizsnálkodom, nyesegetem magamban a 
kapzsiság, az önzés, a túlzott birtoklásvágy kísértését. Meny-
nyi fölösleges cucc, ketyere, kütyü, holmi, árucikk, tárgy vesz 
körül minket. Amikor alamizsnálkodunk – persze azt bölcsen, 
körültekintően, a rászoruló igényeit, szükségleteit, érdekeit is fi-
gyelembe véve –, kiderül, mennyi mindenre nincs szükségünk, 
mennyi mindenből fölöslegesen halmozunk fel, csak azért, 
„hogy legyen”. Mi minden semmiségre költünk nap mint nap, 
vagy hetente a bevásárlóközpontokban.

Éppenséggel gazdasági szempontból, praktikus megfonto-
lásból is indokolt lenne, hogy úgy állítsuk össze családi költ-
ségevetésünket, hogy a számlák, kiadások, luxuscikkek, nehéz 
helyzetekre félretett megtakarítások mellett legyen abban he-
lye a rászorulókra szánt jótékonykodásnak is. S hogy arányt 
is mondjak: pl. a havi 100 lejes jövedelemből 80 lej mindig 



362

maradjon a kiadások fedezésére, tíz lej nehéz időkre, s tíz lej a 
szegények javára…

Már a családban érdemes lenne szociális érzékenységre 
tanítani, szoktatni, nevelni a gyermekeket. Azt hiszem, erre 
is jó alkalom, megfelelő terep a Caritas-önkéntesség vagy va-
lamelyik lelkiségi csoport tagjaként a szegények megsegítése. 
Nagyobb öröm adni, mint kapni. Egy csekély, de rendszeres 
alamizsnával életet menthetünk, a másik ember pillanatnyi lét-
szükségletét fedezve, esélyt adtunk neki a túlélésre… Ez ránk 
is visszahat. Beágyazódik értékrendünkbe. Alázatossá válunk, 
beismerjük mi is: folytonosan Istenre szorulunk. Benne jobban 
bízunk, mint az anyagiakban, amiktől biztonságot reméltünk. 

Ajándékaiért legyünk hálásak Istennek, de hálás szeretet-
tel adjuk tovább is, ha szükség, s ne tartsuk meg önző módon 
magunknak. Az alamizsna konkrét tettei hitünk nagyságát és 
mélységét jelzik, bizalmunkat a Gondviselő Istenben. Nagy 
testvéreink, a szentek – köztük is a szolgáló, tevékeny szeretet 
mintái: Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Miklós, 
Páduai Szent Antal, Alamizsnás Szent János, Teréz anya, Szent 
Lőrinc diakónus, Szent Adelheid, Toursi Szent Márton és meny-
nyei társaik – példájukkal buzdítsanak, erősítsenek minket, 
hogy az alamizsnálkodó szeretet vérünkké, erényünkké váljék.

Ámen.
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47. anya gyermekével79

Fél Magyarország „kiakadt” a napokban közvetített 
Ákos-interjútól. Kommentek ezrei lepték el a világhálót, 
miszerint a pökhendinek, arrogánsnak és Fidesz-reklá-

marcnak kikiáltott művész olyasmiket engedett meg magának, 
ami már több a soknál. Mármint hogy ő oktasson ki anyaságról, 
női szerepekről olyanokat, akikről nem tudja, valójában hogy is 
élnek. Persze neki könnyű négy gyermekének anyját megóvni 
ettől a karrierizmustól, mert van, amivel őket eltartania. És kü-
lönben is, mi lenne, ha minden nő „csak” anya lenne? Hiszen az 
anyaságon kívül egyéb más, fontos női „teendő” is akad…

A felbőszült médiának hála, sokan hímsovinisztának titulál-
ják a zenészt, a távközlő társaság idejekorán szerződést bontott 
vele, mert hát nem egyeztethető össze a művész meggyőződé-
se a vállalat elveivel. Miközben a cég vezető pozícióiban is ele-
nyésző a nők jelenléte…

A női princípium tényleg csak anyaságról szól? Ennyire 
megalázó az anyaság? Karrier és fakanál nem megy egyszerre? 
Valóban annyira borzasztó összeegyeztetni a vezetést, a sikert, 
a felelős beosztást, a pénzkeresetet az anyai hivatással…?

Kukkintsunk bele például a Nobel-díjasok listájába, és azon-
nal szemet szúrhat két női név: Marie Sklodowska Curie, aki 
tudós asszony létére két gyermeket is szült, akik közül az egyik, 
Iréne Joliot-Curie szintén két Nobel-díjat kapott. Úgy látszik, 
belefért az életükbe a gyermekszülés és a tudomány egyaránt. 

79 https://www.youtube.com/watch?v=KVBkDCF0whM, Kovács Ákos, magyaror-
szági könnyűzene-énekes, Kossuth-díjas előadóművész.
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Angliában hatvan éve van trónon Erzsébet királynő, aki anya és 
példakép egyben. De volt ugyanott politikus asszony, aki olyan 
vészterhes időkben került kormányra, amikor a munkanélküli-
ség hatalmas méreteket öltött, mégis megoldotta másfél millió 
munkanélküli problémáit.

Az irodalom is szegényebb lenne Jane Austen és napjaink 
népszerű írónője, J. K. Rowling nélkül. Mi lenne ma Indiából 
kalkuttai Teréz anya nélkül, aki nem volt ugyan feleség, nem 
szült gyermeket, de hány ezer gyermek életét mentette meg? És 
vajon mit szólna J. S. Bach felesége, vagy édesanyja, ha mond-
juk annyira emancipáltak lettek volna, hogy nekik két gyer-
mek elég? Mit szólt volna a sienai kelmefestő felesége, ha tíz 
gyermeknél megállnak, s azt mondja: én többet nem szülök… 
Katalin, a nagy misztikus, egyháztanító, pápák és politikusok 
tanácsadója meg 25.-ként jött a világra…

Eszembe jut, mekkora vihart kavart hetekkel ezelőtt egy 
angliai lány nyilatkozata, hogy hát: neki joga van nem szülni… 
Sőt diszkrimináció, hogy ezt csak a nőknek kell csinálniuk. És 
nyíltan eldöntötte, hogy márpedig elmegy és meddővé téteti 
magát. Aztán meg felháborodott és perrel fenyegette az orvo-
sokat, akik nem voltak hajlandóak egy ép, egészséges, anyaság 
előtt álló lányt sterilizálni…

Jó pár éve nyilatkozott a száz leggazdagabb magyar listáján 
szereplő nő. Arra a kérdésre, hogy mennyire tartja magát sike-
resnek, így válaszolt: „Semennyire. Nincs családom. Egyedül 
élek. A nővérem! Na, őt tartom sikeresnek! Boldog családban 
él, négy gyermeket nevelnek férjével egy kis házban. Esélyem 
sincs elérni azt, amit ő.”

Napra pontosan tíz éve költözött haza az Atyához és született 
meg az örök életre édesanyám. Ha valaki, ő tényleg emancipált 
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nő volt. Tudta a helyét, a jogait, a feladatát, és mégis szolgálat-
kész volt. Ismerte a szerepét. Nemcsak „lábon járó méh-tömlő 
volt”, akinek nincs egyéb dolga, mint foganni, kihordani, szülni, 
hanem hivatása is volt ez. Személyként, nőként megtermékenyí-
teni szeretetével a rábízottakat. Anyaként és feleségként olyan 
sikeres céget vezetett, amit úgy nevezünk: CSALÁD. Büszke 
lehetett volna arra, ahogyan biztosította a hátteret pénzkereső-
nek és csecsemőnek, nagyszülőnek és tágabb rokonságnak egy-
aránt. Tudta, hogy Isten a teremtéskor elosztotta a férfi és a nő 
közt a maga nőiségét és férfiasságát, tehát ez az alapállás. Innen 
kell kiindulni. Ehhez képest a keleti yin-yang elmélet is csak 
bokréta a kalapon. A többi csak a bűnre hajlamos önző emberi 
természetünkből fakad, de a szeretet mindenre orvosság.

Milyen gondviselésszerű, hogy a fenti média-polémia éppen 
a karácsony titkát hozza felszínre.

Karácsony az édesanyák ünnepe. Az életet vállaló, kihor-
dó, megszülő, továbbító, fenntartó és vigyázó anyáké. No meg 
a családjukról gondoskodó édesapáké. Mint Szent József, aki 
nem csalódott leverten, mert hát ő leányt várt… Mint Mária, 
Jézus anyja, ahogy gondozza, óvja Kisdedét. Isten beletestesült 
Mária méhébe. Ilyenkor eltűnődhetünk az ő belső szépségén, 
megcsodálhatjuk benne az anyaság művészetét. Mária így a mi 
anyánk is. Az édesanyánké is. Dajkáló karja nemcsak a tehe-
tetlen Kisdedet szorítja Betlehemben, hanem mindünket átölel. 
Nem szólt bele a megváltás menetrendjébe, de mégis…

Az anyák a női princípiumok őstípusa. Amikor rangsorolni 
kell magunkat, hozzá viszonyítsunk, ne egymáshoz. Mária a 
gyermekkel a Madonna.

Vasadi Péter mondja róla találóan: „A legjobb művészeket min-
dig is izgatta Mária páratlan egyénisége, kora, teherbírása. A szent 



366

kiismerhetetlen áttetszősége. Vajon milyen időre járt az ő órája? S mi-
lyen órára az élete? Kire hallgatott, kire figyelt, amikor látszólag szó-
rakozottan babrálgatott köténye sarkán? Mert biztos nem volt könnyű 
a Fiú anyjának lenni. Látni a fejleményeket és sejteni az okokat. Koc-
kázatos volt védelembe venni a fiút mint anya, vagy figyelmeztetni őt, 
de ugyanígy együtt szenvedni is vele. Mert a szelíd Fiú elszánt is volt, 
engedelmes, de ellenkezett is… Tegyétek, amit ő mond – milyen lehetett 
annak az asszonynak a tekintete, amikor a fűrészporos kezű Fiatalem-
ber elé letette a bivalytejes köcsögöt és a fűszeres lepényt fatányéron, s 
látta, a Fiú nem eszik, csak maga elé néz? Látta a Fia arcán, hogy a tit-
kos Lélek fölszíni nyugalma mélységeket takar. Tekintete egyszerre volt 
gyönyörködő és aggódó, féltő és diszkrét, egyetértő és gyötrődő. Ahogy 
az anya szíve tudta a titkot, az a tudás legmagasabb foka lehetett… 
Bizonyára sokáig nem hallatszott más, csak a Fiú ujjainak neszezése, 
ahogy ivott, majd letette az égetett köcsögöt az asztalra. Csend volt. Az-
tán a Fiú felnézett az asszonyra, s egyszerre elmosolyodtak. Nincs híd, 
amely teherbíróbb ennél a pillanatnyi egységnél… De nemcsak hall-
gattak, beszéltek is. A készülő Sors szűk csapást vágott ezen a názáreti 
házon… És lehettek örömeik is. Bizonyára beszéltek szomszédokról, az 
isteni rendeltetésről, a száraz időszakok víztelenségeiről, háborús hírek-
ről… És amíg József betegen feküdt a belső szobában, a Fiúnak kellett 
ellátnia a munkát, fogadnia a megrendelőket, kiszámítania a fizetséget 
egy agyaggal lefödött ház kiálló végű gerendázatáért… És nem lebegve 
közlekedtek és csillagfényben fürdött a szemük, hanem fenntartás nél-
kül szerették egymást, elemi és teremtő erővel. Ezért Isten úgy ült le 
asztalukhoz, mint nálunk egy kedves vendég…

Mária a tizenharmadik tanítvány. Felfogja a kihívásokat, bőrén érzi 
a gyűlölet forróságát, óvja fiát a csapdáktól. De ebben a véres vajúdás-
ban született meg az Anya élete. A boldogságos élet fekete alagúton ara-
szolt előre. Így vált a szelíd lányból az Univerzum Anyja, a mi Anyánk, 



az Egyház jelképe. Így lett az ács feleségéből Istenanya. A hit titkai is, 
mint valami rózsák az Ő méltó tenyerében nyíltak ki. Nem riadozik az 
emberiség szennyesétől, hanem együtt érez velünk, gyöngeségében is 
virraszt, és az irgalmas Atyát szánalomra bírja irántunk.”80 

Mária a gyermek Jézussal és Józseffel, a Szent Család őrzővédője-
ként nemcsak a karácsonyi idillt testesítik meg, hanem ünnepnek és 
hétköznapnak egyaránt ők adnak értelmet.

80 Vasadi Péter: Anyánk, anyád, anyja, In: KÜLDETÉSBEN, a Teológia folyóirat hú-
széves fennállásának jubileumi kötete, Szerk.: Szennay András, Magyar Ferenc, 
Korzenszky Richárd OSB, Budapest, 1987
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48. jog a másságHoz

Egy jeles „egyházi méltóság” a napokban a szabadság ne-
vében tiltakozott81 az egyházi nyomásgyakorlás ellen – 
mondván, „az egyház nem állhat társadalmi előítéletek mögé”.

Vagyis az a tény, hogy Isten férfit és nőt teremtett, nem egyéb 
puszta társadalmi előítéletnél. Ezek szerint lassan a tudósok is 
utcára kellene vonuljanak, hogy a kétszerkettő = négy elvének 
igazságáért tüntessenek, mert manapság az sem egyértelmű.

A nagy liberalizmusban minden abszolút érték viszonyla-
gos lett. Szubjektív, magánügy, tabu. Lassan az ilyen „kretén” 
kisebbségek döntik el a többségi normális társadalom életelve-
it. A devianciák dominanciáját éljük. A harsogó fajtalankodók 
kezdik meghatározni az emberek közfelfogását. Ha nem foga-
dod el téves alapállásból kiinduló, csúsztatásokkal teli locsogá-
sukat – melyekkel tele a média, a politikai és gazdasági lobbik 
–, menthetetlenül konzervatív, haladásellenes vagy. Diszkrimi-
nációt és fasiszta kirekesztést kiáltanak rád, akire ráuszítják a 
meg nem választott negyedik hatalmat, a demokrácia pitbullját, 
a sajtót, s máris ellehetetlenítenek, kicsinálnak.

Beteg lelkükkel és az agyukat megmérgezett filozófiával, 
jól csengő de hamis gondolatsorral és végkövetkeztetéssel arra 
lyukadnak ki, hogy hát ők az emberiségért, az emberi méltó-
ságért teszik mindezt. Az emberért, akit lehet manipulálni, 
aki egy bábu, egy konzumidióta, akinek életében nincs vezé-
relv, aki nem tud különbséget tenni jó és rossz, Hazugság és 

81 In: Gyerő Dávid: A teremtett ember méltóságáért, 2016. február 5. 
Lásd még: www.unitarius.org
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Igazság, Isten és sátán között, aki már önmagáról sem tudja 
biztosan: férfi-e vagy nő. Minek is? Majd mi megmondjuk. Az 
vagy, aminek tartod magadat. Amit mi előírunk neked. Lehet, 
hogy genetikai selejt, lehet, hogy a tudomány tévedése folytán 
lettél férfi, miközben fatarónak születtél. Hát ez csúfabb, mint a 
kommunizmus…

Micsoda aljas, nívótlan gondolatmenet. Még az állatok is ki-
selejtezik maguk közül a terméketlen egyedet… De az ember a 
maga bűntől fertőzött szabad akaratával tőlük is lejjebb képes 
süllyedni. S ehhez még magukat kereszténynek nevezett egy-
házi közösségek is asszisztálnak. Minek szól bele az egyház az 
ilyesmikbe? – mondják. Mit szövegelnek a papok házasságról, 
hisz nekik nincs is családjuk?

S közben megy a meleg-lobbi, és az állatok jogaiért harcolók 
is egyre több százalékot sepernek be választások idején. Egyik 
amerikai tagállamban nemrég olyan törvényt hoztak, miszerint 
férfiember nem házasodhat össze a lovával…

A lobbisták azzal érvelnek, hogy hát genetikai meghatáro-
zottság, erről nem tehet az ember. Tehát nyugodtan álljon össze 
férfi férfival, nő nővel, s azt nevezzük el házasságnak, mert most 
jött el az igazság napja. Gender a hajam, semlegesnek születtem. 
Nemde? Holott az is tudományos álláspont, hogy a genetikai 
összetevő mindössze 10 százalék a személyiség kialakulásában. 
A többi szabad akarat, erkölcs, hit, önnevelés, önértékelés stb. 
függvénye. Tehát nem mindegy, hogy a külső ingerekre milyen 
választ adunk. S ez a válasz teljesen akaratunktól függ.

Lassan oda kerülünk, hogy a nyelvtanórán sem lehet taníta-
ni, hogy a személyek között nem létezik semleges nem… Csak 
ezt nem tudom, hogy ezek a „ne szólj belé” egyének hogyan szü-
lettek? Nem volt nekik édesapjuk és édesanyjuk?
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A szomorú az, hogy mindezt toleranciának nevezik, és tő-
lünk, keresztényektől kérik számon. Képmutató módon tőlünk 
kérnek magyarázatot: hol van a befogadó szeretet, a másság el-
fogadása? Hisz jogom van megválasztani nemi identitásomat… 
Micsoda? Nem lenne kötelességem elfogadni az adottságaim 
következményeit, teremtettségem értékeit és alaptörvényeit? 
Miféle jogról beszélünk, ha nincs kötelességtudat? A nemi sza-
badosság, és eltévelyedés milyen alapon vált joggá? Ezzel az 
erővel jogomban áll bankot rabolni, ölni és hazudni is… A jog 
és az erkölcs viszont szorosan összetartozik. A jog épp ezt az 
erkölcstelenséget bünteti. Vagyis nem hatalmaz fel senkit sem a 
természetjog, sem a lelkiismereti szabadság arra, hogy önmaga 
életét, értékeit, az élet alaptörvényeit büntetlenül áthágja!

Akkor kedves főjegyző úr, ha amint írja: „az ember biológiai 
meghatározottságát és nemi irányultságát élettani valóságnak 
tekinti”, akkor miféle alapon jelent társadalmi előítéletet, ha AZ 
EGyHÁZAK KIÁLLNAK az Isten teremtette férfi és nő szabad 
elhatározásán alapuló házassága mellett?

Remélem, hogy írásával nem a Valentin-napra készülőben 
akart egy utolsó farsangi maszkos tréfát összehozni!
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49. vérző tapéták
pilinSzkyről

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

(Harmadnapon)

Lefeküdt, magára húzta a pokrócot, de nem tudott alud-
ni. Imádkozott, de szavak nélkül: hallgatta a szíve lük-
tetését. Tudta, hogy másnap vége a háborúnak. Aztán 

kinyitotta az ólajtót, és csendben visszacsukta maga mögött. 
Bajtársa is olyan szakadt katonaruhában volt, mint ő. Kiléptek a 
pajtából, ahol a ravensbrücki haláltáborból szabadulva meghú-
zódtak, majd nesztelen lopakodtak a közelgő domb felé. Olyan 
csend volt, hogy „a legkisebb zaj is hamisan hatott, mint vidéki szí-
nielőadáson, amikor a főhős bejövetelekor meginog a díszlet…” Ott, 
a bajor kertben, a „gigantikus pusztulás szakadozott falanszteröltö-
nyében”82 eszükbe jutott, hogy húsvét van, nagyszombat.

A kis kápolnát a dombtetőn időtlen idők óta nem használták. 

82 Pilinszky János: Háború után, In: Új Ember, 1959. szeptember 27.
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Barátja lefeszítette a kapura szegzett léceket, és beléptek. Letér-
delt. Imádkozott – mintha évek óta most imádkozhatott volna 
először. S a világ „fokról fokra, először lassan, aztán egyre sebesebben, 
mint kiszikkadt medence a beáradó folyótól, ismét megtelt élettel…

De még csak egy árva harang sem hirdette Jézus feltámadását…” 
– így emlékszik vissza Pilinszky János a világháború végére 
1959-ben, az Új Ember hasábjain.

/…/
Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten
a haragos ég infravörösében.

Így indulok. Szemközt a pusztulással
egy ember lépked hangtalan.
Nincs semmije, árnyéka van.
Meg botja van. Meg rabruhája van.

2.
Ezért tanultam járni! Ezekért
a kései, keserű léptekért.
  (Apokrif-részlet)
/…/

Kamasz voltam, a nyolcvanas évek elején, amikor ezt a ver-
set először olvastam. Akárcsak a Négysoros-t, vagy a Kráter-t, 
a Trapéz és korlát-ot. Azóta is töprengésre késztet, elmélyülésre 
sarkall Életfogytiglan-ja: „Az ágy közös. / A párna nem.”

Pilinszky 1981. május 27-én hunyt el. Ha élne, most lenne 94 
éves. Nem kerek évforduló, de ő fontosabb, mint a naptár.

Neki nem is lett volna szabad meghalnia. Az ő titka, szemé-
lyisége, művészete annyira halhatatlan érték, hogy nem évül 
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el az idők múlásával. Minden nemzedék rákeres verseire, idézi 
gondolatait, sőt olyan felismerései is beépültek a köztudatba, 
melyekről meglepődnénk, ha kiderülne, tőle származnak.

Pilinszky János nemcsak a 20. század magányos hegycsúcsa 
Ady Endre és József Attila „hegyvonulatában”, de európai kite-
kintésben is mérföldkő. Megkerülhetetlen, sőt meghaladhatat-
lan. Amikor kortársait, a magyar irodalom élő legendáit szóra 
bírták, vallomásaikban is csak azt próbálták szavakba sűríteni, 
ami Pilinszkyben őket meghaladta.

Pilinszky lénye „szívazonos” életművével… Benne a bioló-
giai angyalság öltött testet. Az esztétikum nála etikum. Az a fajta 
belső nemesség, gyermeki tisztaság, légies szeretet, mely nem a 
történelmet átformálni akarók, de azt pusztán elviselni tudó – a 
csak elszenvedő – keveseknek jutott osztályrészül. A földi poklok 
átélése nyomán mégsem utálta a földi életet, hanem a szépség be-
céző, szerető színeivel vette körül. Élni vagy találkozni vele fon-
tosabb volt, mint fogalmazni róla. A remény derűjét árasztotta. A 
purgatórium megszenvedett irgalmát sugározta egész lényével. 
Pilinszky jelenléte egyenlő költészetével – vallják az irodalmá-
rok. Beszédei, gesztusai új erőket szabadítottak fel költőtársaiból. 
Őt nem lehetett elfogulatlanul szemlélni.

/…/
Elszűkül arcod, hátra buksz,
vadul zuhanni kezdesz,
az éjszaka trapézain
röpülsz tovább, emelkedsz
a rebbenő való fölé!
Kegyetlen, néma torna,
mégcsak nem is kiálthatok,
követlek szívdobogva,
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merészen ellököm magam,
megkaplak és ledoblak,
elterülünk hálóiban
a rengő csillagoknak!

Most kényszerítlek, válaszolj,
mióta tart e hajsza?
Megalvadt szememben az éj.
Ki kezdte és akarta?
Mi lesz velem, s mi lesz veled?
Vigasztalan szeretlek!
Ülünk az ég korlátain,
mint elítélt fegyencek.
  (Trapéz és korlát – részlet)

A náci haláltáborok, az „évszázad bűne” mély nyomot hagyott 
a költő egész életén, művészetén. A „gyarló szeretetre karddal súj-
tó, tökéletes Gonosz fölbukkanásának tanújaként” mégsem csak ki-
mondja a rettenetet, hanem fel is oldja. Ily módon „gyilkost se 
láttam nézni a föloldozásra, ahogyan ő nézett Isten homlokára” – vallja 
róla Gyurkovics Tibor.83

Pilinszky az a zseni, akit nem lehet skatulyákba szorítani. 
„Azért nehéz beilleszteni a magyar irodalomba, mert ő maga az iroda-
lom” – állítja Vasadi Péter. S folytatja: „prizmaemberként élt – meg-
törte és összpontosította az emberi egzisztencia sugarait…”84 

Pilinszky valami felfoghatatlan tudást birtokolt, mely titok 
pecsétjét feltörni csak a hit képes. A megszenvedett hit lételeme 
volt. Számára a vers nem prédikáció, hanem gyónás. Ahogyan 

83 Vigília, 1981. december, 46. évf. 12. szám, 879. o.
84 Ugyanott: 892-893.o.
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Auschwitz utáni költészetéről ő maga írja: „Érettségi után hitet-
len voltam. Egy nagyon nehéz éjszaka után elmentem gyónni. A rács 
mögött; nem tudom elfelejteni a pap arcát, olyan volt, mint egy tisztára 
mosott kavics. Fiatalember volt. Amikor befejeztem bűneim felsorolá-
sát, azt mondta: »Édes fiam, magát Isten nagyon szeretheti, hogy eny-
nyit szenvedett«”.

A háborús tapasztalatról meg így összegez: „Teletömtem há-
tizsákomat könyvekkel. A könyvek azonban kezdtek anakronisztikussá 
válni. Sorra dobtam ki őket a vagonból; emlékszem, Rolland Dante-drá-
mája volt az első, amit kihajítottam, mert nem lehetett vele mit kezdeni. 
Nem volt érvényes. Végül is egy maradt, az Evangélium maradt velem, 
de az viszont úgy maradt velem, mint egy kutya…”85 

Pilinszky találkozott a Feltámadottal. „És mégis olykor belép 
valaki / és ami van, hirtelen kitárul. / Elég egy arc látványa, egy je-
lenlét, / s a tapéták vérezni kezdenek. / Elég, igen, egy kéz elég amint / 
megkeveri a kávét, vagy ahogy / ’visszavonul a bemutatkozásból’, / elég, 
hogy elfeledjük a helyet, a levegőtlen ablaksort, igen, / hogy visszatérve 
éjszaka szobánkba / elfogadjuk az elfogadhatatlant.” (Elég)

Ugyanannak a keresztnek a tövéből, ahová Pascal is lekupo-
rodott, rávetült a feltámadás fénye. Ezt a fényt nála épp a szen-
vedés tette hitelessé. Akkor is, amikor szeme előtt „összeloccsan 
tér s idő”, akkor is, ha a világ addigi evidenciái „megrepednek”, 
mert és tudott szeretni. „Megkapta és elfogadta a szeretet riadt túle-
rejét…, s ez tette őt egy iszonyú korszak koronatanújává…”86 

Fogalmi gondolkodása kopogóan egyszerű, az a finom so-
ványság, angyali aszketizmussal telt szigor, mely Keresztes 
Szent Jánost, Simone Weilt vagy Dosztojevszkijt jellemzi.

85 Beszélgetések Pilinszky Jánossal, Budapest, Magvető Kiadó, 1983. In. Kuklay Antal: 
A kráter peremén, Sárospatak, 1987

86 Vigilia, 1981. december
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Ezt a fajta feszültséget, „ahol sima jambusok és a legbonyolultabb 
absztrakció együtt hatott, senkinél sem láttam” – mondja Hernádi 
Gyula.87 

Pilinszky János nekünk is megtanítja, hogyan lehet meg-
találni a korlátok közti szabadságot. Ahogy ő szavalta verseit, 
az utánozhatatlan volt. Alkotó léte nem nyomta el az előadó-
it, inkább építette. Kocsis Zoltán zongoraművész-karmes-
ter emlékszik, hogy amikor megmutatott Pilinszkynek egy 
Rachmaninov- és egy Bartók-darabot, a szerző s utána más 
művész előadásában mindig kitalálta, melyik felvételen játszik 
a szerző.88 

Pilinszky azért kikezdhetetlen, mert átengedte magán a ke-
gyelmet. Amelyből élt. Versein átsütő, áradó szenvedélye ma 
is magával sodorja az olvasót. Dramatikus képei evidenciákat 
tépnek fel bennünk. Védtelenségében is tartózkodó, gyermeki 
csodálkozása visszavisz önmagunk tiszta énjéhez.

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.
   (Négysoros)

Vérbeli költő volt, aki nem annyira az összefüggéseket be-
csülte, mint „inkább a megértés intuitív villanásait, ahogyan az ember 
elcsípi a lényeget, szinte alapozás nélkül ráhibázva, hiszen nyilvánvaló 
titkok röpködnek körülöttünk, csak éppen látni kell. De látni, azt kell” 
– mondja Vasadi Péter.89 

87 u.o. 879. o.
88 u.o. 883. o.
89 u.o.



Riporteri kérdésre válaszolva fejtette ki egyszer: „…a vallásos 
embernek kétszer kell rátalálnia hitére: először gyermeki ártatlansága 
idején…, s nagyon is fontos, ha újra rátalál az igaz hit révén, amely-
nek már egy személyes dráma gyümölcsének kell lennie… Ez a két hit 
»megsemmisíti«, ugyanakkor föl is erősíti egymást…”90 

Hegyi Bélával beszélgetve pedig azt mondja: „…én egyben va-
gyok teljesen biztos: hiszek Istenben, a magam módján, végtelenül sze-
retem Jézust, ami majdnem több a hitnél, mert a szeretet több a hitnél, 
és hiszek az egyházban is – túl mindenen.”91 

90 Pilinszky J. nyilatkozata a Francia Rádióban 1981. április 29-én – France – Culture 
„Körkép”– sorozat. Bárdos László ford. In. Vigília, 1981. december, 851. old.

91 Hegyi Béla: Beszélgetés Pilinszky Jánossal, Vigília, 1973/2.
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50. örülni, de minek?92

Mottó:
„tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek…,
hogy örömöm legyen bennetek,
és így örömötök teljes legyen…”

(Fil 2,1–5, Ján 15,9–12)

Kedves testvérek!

A napokban a tömegtájékoztatási eszközök hírül adták, 
hogy a román főügyészség megvizsgálná azokat az 
„irodalmi alkotásokat”, doktori dolgozatokat, amelyek 

az utóbbi években a romániai börtönökben keletkeztek. Ezek 
java részét szabadságuktól megfosztott és elítélt, korrupt poli-
tikusok „követték el”.

Kiderült, hogy a törvény szerint, mely 1969. óta van ér-
vényben, egy „tudományos dolgozat” vagy könyv megírásáért 
30 nappal csökkentik az elítéltek fogvatartási idejét, s mivel 
a „delikvens” úgymond szellemi munkát végzett, s ily módon 
jelét adta megjavulásának, hamarább szabadulhat. Az utóbbi 
időben annyi nyakkendős bűnöző élt ezen „jogával”, hogy csak 
2015-ben 331 „tudományos” munka született.

Volt olyan személy, aki 300 nappal csökkentette büntetését, 
és olyan is akadt, aki egy év alatt tíz könyvet adott ki.

92 Gondolatok a 2016-os ökumenikus imahétre 2016. január 18-án – Marosvásárhely, 
kövesdombi unitárius templom, az ökumenikus imahét második napján
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Egyébként, ha az országosan bebörtönzöttek számát nézzük 
(vannak vagy harmincezren), elenyésző az a 200 „értelmiségi”, 
aki nem ül hiába bent sem.93

1. Miért mondtam el ezeket? Mert az idei ökumenikus ima-
hét mára kijelölt igéje94 szerint adódik a párhuzam: Szent Pál 
is börtönből írja ezt a levelet! Efezusban tartották fogva, még 
nem volt világos, hogyan alakul a pere. Meglehetősen furcsa 
számunkra, hogy ennek a rideg fogságban íródott levélnek a 
témája az öröm. A fogság nyomasztó helyzetét felülírja a belső 
öröm. A Jézus megváltása fölötti öröm, amely nagyobb a külső, 
vesékig ható szorongattatásnál.

A filippiekhez írt levél Szent Pál legszemélyesebb levele. 
Átsüt rajta az a ragaszkodó szeretet, amellyel őket a szívén 
hordozta. Ők voltak az első egyházközség, az első gyülekezet, 
amelyet életre hívott Európában. A várost II. Fülöp makedón 
király alapította Kr. e. 158-ban. 148-ban a római provinciához 
csatolták, a Keletet Nyugattal összekötő kereskedelmi útvo-
nal egyik gócpontja lett. Octavianus és Antonius itt győzte le 
Caesar gyilkosait, Brutust és Cassiust. Antonius római veterán 
katonákkal népesítette be a várost. 

Az apostol Kr. u. 50-ben érkezett Filippibe, ahol egy gazdag 
bíborárus asszony, Lydia befogadta házába, és később is támo-
gatta anyagilag. Az apostol nem azért írja levelét a filippiek-
nek, hogy emiatt csökkentsék a büntetését, és azért sem, hogy 
sajnálják őt vagy együtt érezzenek vele. Még csak nem is bün-
tetésnek érzi a foglyul ejtett állapotát, hiszen örömmel szenved 
Krisztusért…

93 V.ö. Krónika napilap, 2016. január 8–10., 12–13. lapszámaival
94 Fillippiekhez írt levél
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Ebből a cenzúrázatlan levélből kitűnik, hogy a fogságból, a 
börtönből is azokra gondol, akiket Krisztus rábízott. Nem saját 
szenvedésével van elfoglalva, nem saját jövőjéért, egzisztenciá-
jáért aggódik, nem sajnáltatja magát, és nem mozgat meg min-
den követ, hogy kiszabadítsák.

Ügyét az Úrra bízta. Ő benn is szabad ember. Szíve csordul-
tig van örömmel.

Igen, testvéreim! Ezt teszi velünk az öröm! Ha nem vagyunk 
bűneink, szenvedélyeink, vágyaink, elvárásaink, csalódásaink, 
hiányaink foglyai… Mert az igazi rabság nem az, ha valakit 
lecsuknak, mert nem fizette be a teljes jövedelmi adóját…

Minek tudunk igazából örülni? Szoktunk-e hálát adni, ami-
kor semmink sincs, ami anyagi vagy létbiztonságot adna, de 
tudjuk, hogy Isten akkor is velünk van? Figyeltük-e meg, mi-
kor vannak jó napjaink? Amikor örömmel, derűsen, hálával, 
ajándékként szemléljük mindazt, amit Isten aznap elénk ad… 
Próbáltuk-e meg néha Szent Pál szavainak fényében szemlél-
ni béklyóinkat, bilincseinket? Minek vagyunk lekötelezve? Ki 
vagy mi tart minket fogva?

Szent Pál örömének oka, melyet minden szenvedés, irigy-
ség ellenére érez, az a remény, hogy Krisztus vele van. Nem 
hagyja őt megszégyenülni. Számára akár a halál is nyereség 
lesz, ezért szíve tele van bizakodással és örömmel. Megtapasz-
talta a belső szabadságot és a lelki nyugalmat. Számára nem a 
természetes élet a meghatározó, hanem a természetfölötti. Ami 
Krisztussal teljesedik ki. Ez ad okot örömre. Ezért nem lehet őt 
megfélemlíteni. Hiszen már kitágult a horizontja, nem lehet őt 
holmi földi dolgokkal, még saját egzisztenciájával vagy külső 
szabadságával sem zsarolni…
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Nemde, sokszor nemcsak a kegyetlen valóság, de félelme-
ink is lehervasztják örömünket. Depresszív hangulatok játé-
kának eszközei leszünk, attól függően tudunk örülni, hogyan 
érezzük magunkat, fáj-e valamink vagy nem… Ám ha meg-
szabadulnánk a megfelelési és teljesítménykényszerektől, ha el 
tudnánk fogadni, hogy szeretteink ily módon örülnek nekünk, 
ahogy vagyunk, s ugyanígy, ha mi is el tudnánk így, ilyennek 
fogadni őket, és örülni tudnánk jelenlétüknek, akkor valóban 
sokkal nagyobb belső szabadságra tennénk szert.

2. Búcsúbeszédében Jézus így szólt: Ezeket azért mondtam, hogy 
örömöm bennetek legyen, s örömetek ezzel teljesd legyen…

Mi az öröm?
Végigpásztázva gyermekkorom örömeit, rájöttem: elsősorban 
akkor, annak örültem igazán, amikor ajándékot kaptam. Ami-
kor valami régi álmom vált valóra. Emlékszem, milyen külön-
leges érzés volt megvásárolni és összeszerelni az első biciklit. 
Mivel beteljesült a vágyam, kikívánkozott belőlem az öröm, tél-
víz idején, araszos hóban több mint két kilométert karikáztam 
Felszegből le a központig, hogy mindenkinek eldicsekedhes-
sek vele. Ugyanígy hízott a májam akkor is, amikor édesapám 
legelőször felültetett maga mellé a bakra, s kezembe adta a 
gyeplőt, hogy most magam hajtsam a lovakat. Azt sem felejtem 
el, milyen jólesett, mikor 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 érzés 
fogott el, amikor úgy szavalhattam el egy verset, hogy abba 
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nem sültem bele. Úgy szaladtam hazafelé, majd kiugrottam a 
bőrömből örömemben, hogy elújságoljam a jó feleletért kapott 
tízest. De arra is emlékszem, mint fiatal suhanc ministránsok, 
milyen szívest-örömest segítettünk begyújtani az iskola takarí-
tónőjének az adventi hajnali misék után, hogy cipeltük, hord-
tuk a ládákba a fát, a kokszot, mert még a többiek előtt bent 
lehettünk az osztályban és bemehettünk a tanáriba is… 

Boldog voltam, ha a tanító bácsi megdicsért. Könnyen kap-
ható voltam arra is, hogy az iskolai kórusban szerepeljek, mert 
előszeretettel és szívesen énekeltem. Már otthon, a családban 
megtanultuk: örüljünk mindannak, ami szép, örüljünk a másik 
sikerének, amit nehéz munkával, izzadsággal „állítottunk meg” 
– meg aztán az egyszerű, de finom ételeknek, az együttját-
szás izgalmának, a kevés, de annál értékesebb tárgyainknak –, 
ugyanakkor annak is, hogy másoknak örömet szerezhettünk, 
hogy megoszthattuk egymással mindazt, amink van.

Testvérekül ugyan sokszor összekocódtunk az ajándékok 
miatt, a másiké inkább érdekelt és méregettük: az övé miért 
jobb, neki hogyhogy több jutott?… A szomszéd fájáról lelopott 
gyümölcs is lehetett finom, jólesett a titkos öröm is – amolyan 
gyerekes csínytevésnek fogtuk fel –, de íze szánkban mégis 
megkeseredett… Ilyenkor általában felmerült a kérdés: hogyan 
tudsz tiszta szívvel örülni valaminek, amikor úgy tettél szert 
rá, hogy közben végig érezted a lelkifurdalást…?

Ahogy az ember kinő a gyermekkorból, néha keserves ta-
pasztalatok birtokában ébred rá arra is, hogy öröme nem min-
dig teljes. Nem mindig tiszta. Örömeinket gyakran beárnyé-
kolja az önzés, a hátsó szándék, az elégedetlenség, az irigység 
– magyarán a bűn. 
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Viszont vannak örömteli, igaz pillanataink, napjaink is. 
Gondoljunk azokra az életélményekre, amikor tiszta szívből 
tudunk örülni valaminek, kortól függetlenül. Ha ránk moso-
lyog az eladó a boltban, ha a borongós idő után kisüt a nap, 
ha önfeledten játszadozó gyermeket látunk, amikor a hétköz-
napok apró kis dolgainak örvendeni tudunk, esetleg táncra 
perdülünk, dalra fakadunk jókedvünkben. Amikor feldob egy 
jó hír, egy meglepetés, egy rég várt találkozás. Ez nem olcsó 
örömködés, ahogyan a mai szlengben fogalmaznak a fiatalok. 
Mert érezzük, hogy amikor örülünk, testünk-lelkünk megele-
venedik. A betegségből is hamarabb gyógyulunk.

Az öröm mozgásba hozza immunrendszerünket, lazítja a 
testet, növeli ellenálló erejét. A legjobb terápia a reményvesz-
tettség, a búskomorság ellen. Rést üt a szomorúság, a levertség 
sötét falán, és beengedi a fényt, a világosságot… 

Az igazi öröm: ajándék. Adatik. Ingyen kapjuk, csak úgy. 
Nem lehet megvásárolni, megtervezni, kiérdemelni, bespáj-
zolni. Ez Isten titokzatos JELEN-létének egyik jele… Az igazi 
öröm isteni eredetű: a szeretet édestestvére. Maga Isten a forrá-
sa. Ezért csak akkor tudunk örülni, ha lelkünk is rendben van, 
tiszta, és kapcsolatban van a Forrással.

A Szentírásban háromszáznál is több helyen olvasunk az 
örömről.

Csak az Ószövetségben több mint kétszázszor szerepel. 
Se szeri, se száma azoknak a textusoknak, hol Teremtő és te-
remtmény együtt örül, egymásnak. Örvendtem, amikor azt 
mondták nekem, az Úr házába megyünk – mondja a zsoltáros. 
Ujjongva áldom én, Isten szent nevét… Örömmel merítsetek vizet, 
szabadítónk forrásaiból… Örvendezzetek igazak az Úrban, az igazak-
hoz illik a dicséret… Boldog az a nép, mely tud ünnepelni, és arcod 
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fényében járhat Uram, egész nap örvendeznek és ujjonganak igazsá-
god miatt… – és sorolhatnánk hosszasan. 

Örvend a bibliai ember a munkának, a feleségének, a finom 
falatoknak, a jó bornak, az esőnek, az aratásnak, a szerelem-
nek, a barátságnak, a nemiségnek, a gyermekeinek, a másik 
emberben rejlő jóakaratnak, az egészségnek, az Úrral kötött 
szövetségnek, s annak, hogy mindig bízhat Istenben. Az Úr Jé-
zus evangéliuma is örömhírt jelent. Ettől boldog a keresztény 
ember. Ez az öröm járja át istentiszteletünket, egyházi évün-
ket, közösségi imáinkat. Ez szolgál támaszul a nehéz időkben, 
a könnyek, s a szenvedés közepette is.

Az öröm nem tud otthon ülni. Kiárad, osztja magát és osz-
tozik mások örömében. 

Testvéreim!
Az az öröm, amiről Jézus beszél az utolsó vacsorán, nem föl-
di öröm, hanem Isten öröme. Jézus örül, hogy átadhatja azt az 
Atyától jövő szeretetet nekünk, barátainak. Isten nem magának 
örül, hanem annak, hogy megoszthatja velünk örömét. Értünk 
lett emberré, a mi üdvösségünkért. S a mi örömünk is akkor 
lesz teljes, akkor leszünk igazán boldogok, ha belefolyunk ebbe 
az isteni örömbe. Annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a meny-
nyekben – mondja Urunk Jézus. Inkább ennek örüljünk, mint-
sem tele pénztárcánknak vagy személyes, üzleti sikereinknek. 
Ne mesterséges ajzószerekkel doppingoljuk fel kedélyállapo-
tunkat, hanem örvendjünk konkrétan annak, akit szeretünk. 
És igyekezzünk szeretetünk jelét adni családtagjainknak, ba-
rátainknak, nemzetünknek, egyházunknak. Az öröm összeköt-
tetést teremt embertársainkkal: gondolhatunk a zenés táncos 
mulatságokra, a közös élményekre. 
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Osszuk meg az örömhírt szemmel látható módon azokkal 
is, akik sírnak, elkeseredettek, vagy életuntak. Legyünk hálá-
sak minden apró, kapott jóért! Amikor dicsekszünk, ne ma-
gunkkal legyünk eltelve, hanem Istent dicsérjük, s az ő nagy 
tetteit – csak így erősödik, s mélyül el az örömünk. Annak 
örüljünk, hogy a magunk módján, a magunk felekezetében, de 
közösen, mindannyian Krisztus művét építjük. Ne a feszültsé-
geket gerjesszük, ne a hiányt tápláljuk, s a különbözőségeket 
hangsúlyozzuk, hanem fejezzük ki gyakran örömünket arról, 
milyen jó, hogy vagyunk, s egymást erősíthetjük.

Aquinói Szent Tamás szerint az öröm sokszor fájdalomból 
és bajból születik meg, és könnyek között erősödik, de így lesz 
a szeretet gyümölcse. 

Árpádházi Szent Erzsébet, a középkor nagyasszonya mond-
ja: „Ahol szeretetet vet az ember, ott öröm sarjad.” 

Kis Szent Teréz pedig ezt így toldja meg: „A mennyországban 
nem lesz közömbös tekintetű ember, mert mindenki arcára egyszer, s 
mindenkorra kiül az öröm.” 

Ez legyen családi, felekezetközi kapcsolataink mozgatóru-
gója. 

Arra hivattunk, hogy Isten nagy tetteit hirdessük (1Pt 2,9) – szól 
az idei ökumenikus hét mottója.

Hát ezeket a tetteket „vállaljuk be”! Ezért menjünk ki az utcá-
ra, ezeket írjuk ki az újságba, ez legyen az igazi szenzáció, nem 
az, hogy hogy hol milyen robbantás volt, vagy hány migráns 
jött át a határon. Az Úrban örülni azt jelenti: átvesszük Jézus 
ízlését, szemléletmódját, életstílusát, értékrendjét, s aszerint 
alakítjuk saját egyéni és közösségi történelmünket.

Így lesz áldás rajtunk, így töltjük be hivatásunkat.
Ámen.
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készként Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Gyergyóre-
metén szolgált.

1997-től plébánossá nevezték ki Erdőszentgyörgyre, ahol ve-
zetésével, a Bözödújfaluból elszármazott hívek számára temp-
lom épült, 2004-ben dr. Jakubinyi György érsek szentelte fel. 

1998-tól a marosvásárhelyi Területi Rádió Hitvilág rovatá-
nak állandó munkatársa. Azóta jelennek meg írásai is a hazai 
és anyaországi lapokban. 2006-tól a marosvásárhelyi Szent 
Imre-egyházközség plébánosa. 

Könyvvé szerkesztett rádiós jegyzeteiből, katekézis-soroza-
taiból, esszéiből immár 14 kötet látott napvilágot. 2014 húsvétjá-
tól önálló alkotói honlappal – www.peterpater.com jelentkezik, 
ahol naprakész, időszerű gondolatai, friss karcolatai is olvasha-
tóak. 

Jelen jubileumi kötettel az ezüstmisés szerző 25 éves papi 
szolgálatáért ad hálát.



a Szerző eddig megjelent munkái

Életutak (Székelyudvarhely, 2000)
Agapétól Zsoltárig (Székelyudvarhely, 2001)
Készenlétben (Kolozsvár, 2003)
Családi szentély (Csíkszereda, 2004)
Nézz az ég felé (Székelyudvarhely, 2005)
Örömhír (Kolozsvár, 2006)
Kihívás és szolgálat (Kolozsvár, 2008)
Lukács, az ikonfestő evangélista (Kolozsvár, 2008)
Szolgáló szeretet (Székelyudvarhely, 2011)
Gördeszkán a mennyországba (Csíkszereda, 2012)
Kincs mélyre ásva (Kolozsvár, 2012)
Isten asztaltársasága (Kolozsvár, 2012)
Tüzet hoztam! (Kolozsvár, 2013)
A jólét délibábja? (Csíkszereda, 2015)



Nyomta és kötötte: a csíkszeredai Tipographic nyomda.
Felelős vezető: Domokos Ödön.

A könyv megjelent: 1000 példányban,
24,5  ív terjedelemben,

85g Arcoprint Edizioni papíron.




