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RENESZÁNSZ ÉV 2008

Szilágyi 
Örzsébet 
Levelét megirta; 
Szerelmes 
Könnyével 
Azt is telesirta.

Fiának 
A levél, 
Prága városába, 
Örömhírt 
Viszen a 
Szomorú fogságba:

„Gyermekem! 
Ne mozdulj 
Prága városából; 
Kiveszlek, 
Kiváltlak 
A nehéz rabságból.

Arany János

Mátyás anyja
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Arannyal, 
Ezüsttel 
Megfizetek érted; 
Szívemen 
Hordom én 
A te hazatérted.

Ne mozdulj, 
Ne indulj, 
Én egyetlen árvám! 
Ki lesz az 
Én fiam 
Ha megejt az ármány?

Adassék 
A levél 
Hunyadi Mátyásnak, 
Tulajdon 
Kezébe, 
Senkinek se másnak.”

Fekete 
Viaszból 
Nyom reá pecsétet; 
Könyöklőn 
Várnak az 
Udvari cselédek.

„Ki viszi 
Hamarabb 
Levelem Prágába? 
Száz arany, 
Meg a ló, 
Teste fáradsága.”

„Viszem én, 
Viszem én, 
Hét nap elegendő.” 
„Szerelmes 
Szivemnek 
Hét egész esztendő!”

„Viszem én, 
Hozom én 
Válaszát három nap.” 
„Szerelmes 
Szivemnek 
Három egész hónap!”

„Istenem, 
Istenem, 
Mért nem adál szárnyat, 
Hogy utól- 
Érhetném 
Az anyai vágyat!” –

S ahol jön, 
Ahol jön 
Egy fekete holló; 
Hunyadi 
Paizsán 
Ül ahhoz hasonló.

Lecsapott, 
Lecsapott 
Fekete szélvészből, 
Kikapá 
Levelét 
Az anyai kézből.

„Hamar a 
Madarat!... 
El kell venni tőle!” 
Szalad a 
Sokaság 
Nyomba, hogy lelője.

Madarat 
Nem egyet, 
Százat is meglőnek: 
Híre sincs, 
Nyoma sincs 
A levélvivőnek.

Napestig 
Az erdőn 
Űzeti hiába: 
Éjfelen 
Kocognak 
Özvegy ablakába.

„Ki kopog? 
Mi kopog? 
Egy fekete holló! 
Nála meg 
A levél 
Vagy ahhoz hasonló.

Piros a 
Pecsétje, 
Finom a hajtása: 
Oh áldott, 
Oh áldott 
A keze-irása!”

(2008 a reneszánsz éve hazánkban: Mátyás király 550 éve került trónra)
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A BIBLIA ÉVe A MISKoLCI KereSZTÉny SZeMLÉBen

Székely János

A szenvedés misztériuma

JÁKOb TÖRTÉNETE ÉS A MI ÉLETUTUNK

Az ember az élete kezdetén sokáig azt kép-
zeli, hogy valahogyan maga fogja a boldog-
ságát megalkotni. Eleinte nagy bátorsággal 
hiszünk abban, hogy ezt fel tudjuk építeni. 
Aztán lassanként eljut odáig az ember, hogy 
rádöbben, ez nem egészen megy. 

Gyökössy Endre református lelkész mond-
ta egy alkalommal, hogy az ember egy idő 
után vagy leborul, vagy kiborul. Egy másik 
témában azt mondta, hogy a lejtőn megállni 
nem lehet, csak letérdelni. Az ember tehát 
egy idő után rájön, hogy a maga erejéből 
nem megy.

A biblia valami ilyesmire tanít. Megtanít 
arra, hogy leboruljunk, és megmutatja azt 
az utat, megadja azt az erőt, amit a magunk 
erejével soha nem tudunk helyettesíteni. 
Egyszerűen azt lehetne mondani, hogy a 
biblia élni tanít. Jézus egy alkalommal azt 
mondta: azért jöttem, hogy életük legyen és 
bőségben legyen. Isten azt szeretné, ha az ember élete kiteljesedne, azokat a kincseket, 
amelyeket bennünk elrejtett, kibontanánk. A biblia erről szól, az élet titkát mutatja. 
Ahogy mondja Mózes ötödik könyve: eléd adtam az áldást és az átkot, az életet és a 
halált. Válaszd az életet.

Arra gondoltam, nem általánosságban beszélek a bibliáról, hanem egyetlen történe-
tet próbálok végigkövetni és azt figyelni, hogyan tanít élni a biblia. Jákob történetét 
választottam, Jákob életútját. Erről az egész életsorsról gyakran eszembe jut egy versfé-
le, egy írás, amit egy füzetben találtam. Az írás mellett egy gyönyörű szép, öreg, ráncos 
arc látható, és az írásnak is ez a címe: Ráncok.

Amikor öreg leszek,
szeretném, ha ráncaim lennének.

Székely János
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Nagyon sok ráncom:
a nevetéstől, 
a mosolygástól,
a derűtől, 
a jóságtól,
a másokért vállalt gondoktól.
Szeretném, ha egész életem
az arcomon lenne, 
és mindenki, aki csak olvassa, azt mondaná:
ez egy szép történet.
 
Az arcom táj legyen,
hegyekkel és völgyekkel,
ahol az emberek elveszítik, 
de újra megtalálják az utat.
barázdáiban
tréfa bujkáljon,
szögleteiben jóság és vigasztalás.
Legyenek síkok, ahol megpihenhetnek,
árkok, amelyekben elrejtőzhetnek.
 
És szeretném, ha mindenki azt mondaná:
ez egy szép táj.
– Ez egy ember.

A biblia nagy alakjai ilyen szép, emberi arcok, akik Isten útján jártak és lassan 
Istenhez lettek hasonlók. Őt nézték, és engedték, hogy Isten arcvonásokat véssen fel 
rájuk, sokszor nagyon fájdalmas vésőkkel. Igen gyakran nem is csak egy ember életút-
ját mutatja be egy ilyen nagy bibliai történet, hanem egész nemzedékek tapasztalata, 
szenvedése, vágyakozása belesűrűsödik. Jákob életútját próbáljuk végigkövetni, azért, 
hogy megértsük a magunk sorsát, azt, ahogyan az Úristen minket vezet. 

Jákob története ezzel a mondattal kezdődik: „Izsák feleségül vette Rebekkát, az ará-
mi betuel lányát Paddam-Aramból, az arám Lábán testvérét”. Egyetlen mondatban 
háromszor is elhangzik ez, hogy arám. Rebekka arám volt. Abban az időben, amikor 
ez a történet a végső formáját elnyerte, tehát a babiloni fogság alatt, és közvetlen 
utána, ennek a megjegyzésnek, hogy Rebekka arám volt, különös súlya és fontossá-
ga volt. A zsidó nép majdhogynem eltűnt a babiloni fogságban, az arám tengerben. 
Elveszítették a héber nyelvet, ettől kezdve halott nyelv lett, és átvették a babiloniak 
nyelvét, az arámot. Elveszítették a héber írást. Azok a betűk, amelyeket most tanu-
lunk, nem héber, hanem arámi betűk. 

Rebekka egy kicsit szimbóluma a babiloni fogságnak és az arámi életmódnak. Soká-
ig nem születik gyermekük, de aztán Rebekka áldott állapotba kerül. Sokat szenved és 
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elmegy megkérdezni az Isten emberét, hogy mi ennek az oka. Magában Rebekka így 
kiált fel, így idézi a Szentírás, ez egy töredezett, alig lefordítható mondat: ha így, akkor 
miért én. Ha ennyi szenvedéssel jár, miért nekem kell szenvedni. benne van talán 
ebben a mondatban Rebekkának a nem túl emelkedett gondolkodásmódja, mintha 
többet törődne magával, mint a gyermekkel, akit világra kell hoznia. De benne van az 
is, hogy kérdezi, miért, mi ennek az értelme? Az Úristentől egy különös választ kap, 
azt mondja neki ez a szent ember, akihez elmegy megkérdezni a fájdalma okát: két 
nép van a méhedben, két nemzet a szíved alatt. Szétválnak, nép nép ellen harcol és a 
nagyobbik szolgálni fogja a fiatalabbat.

Rebekka megtudja, hogy ikreket vár, két gyermeket és ezek küzdenek a méhében, 
ettől szenved. Megtudja azt is, hogy a két gyermekből két nép lesz és azok is küzdeni 
fognak egymással. Sőt, megtudja azt is, hogy a fiatalabbik fog győzni. Érdekes, hogy 
a biblia már a történet elején elmondja a végét. Egy kicsit lelövi a történet poénját. 
Talán azért, hogy ne arra figyeljünk, hogy mi is fog történni, sokkal inkább az ese-
mények mélyére, hogy miért és hogyan? Elmondja a biblia a két gyermek születését: 
akkor is küzdenek egymás ellen, hogy ki lesz az első, ki lesz az elsőszülött, aki az 
anyaméhből először jön ki. Végül is Ézsau született elsőnek és a bibliából megtudjuk, 
hogy a teste vörös volt. Ez egy héber szójáték, héberül a vörös így hangzik: edom, és 
ez utal arra, hogy Ézsau ősatyja lesz az edomitáknak, vagyis a vörösöknek. A Holt-ten-
gernek a túlsó partján, tehát a mai Jordániának a területén van egy nagy vastartalmú, 
vöröses hegység, Szeir hegyének hívják, és a lakóit a zsidók edomitáknak, vörösöknek 
nevezték el. Erre utal Ézsau vörös teste. Azt is megtudjuk Ézsauról, hogy a teste sző-
rös volt, ez pedig egy érdekes szójáték, pont a Szeir heggyel, ugyanis a héber nyelv 
nagyon hasonlóan mondja azt, hogy szőrös és azt, hogy bozótos, hogy egy hegy bo-
zótos. Olyannak látják az ilyen hegyet, mint egy szőrös emberi hátat. A két szó szinte 
teljesen ugyanaz, és erre akar utalni Ézsau testének ez a különlegessége. Talán arra is, 
hogy Ézsau vadász lett, mindig kint, a vadonban, az állatok között élt, a szőrös teste 
egy kicsit utalt a durvaságára is.

Másodiknak születik Jákob, és még a születésük alatt is fogja Ézsaunak a lábát, a sar-
kát, próbálja visszahúzni. Még akkor is küzd, hogy ő legyen az elsőszülött. Jákob innen 
kapja a nevét, ami azt jelenti, hogy sarok. A héber nyelvben azonban ennek a szónak 
is van átvitt jelentése. A héber elég egyszerű, ősi nyelv, kevés szót használ, egy szó több 
mindent jelent. Sok átvitt értelme lehet a legtöbb szónak. A sarok szó azt is jelenti, 
hogy álnok, csaló, aki hátulról támad, a másik sarkára leselkedik. Jákob neve tehát azt 
is jelenti, hogy csaló, ravasz. Azt is megtudjuk, hogy Jákob bőre sima volt. Ennek a 
szónak is van átvitt értelme a héber nyelvben, jelenti azt az embert, akinek mézesmázos 
a beszéde, de aztán a kést beleszúrja a másik ember szívébe. A zsoltáros ugyanezzel a 
szóval mondja: a beszéde lágyabb, mint a vaj, de a szíve merő háborúság.

Vagyis a biblia nemcsak két gyermek születését meséli el, hanem rögtön két jelle-
met is megfest, egy kicsit faragatlanabb, durvább Ézsaut, és egy ravasz, álnok, csaló, 
veszélyes, mézesmázos beszédű Jákobot. Utal két népre is, az edomitákra és a zsidókra, 
az ő testvérháborújukat is szimbolizálja Ézsau és Jákob küzdelme. Ez a testvérháború 
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elkezdődött a zsidó honfoglalással, amikor a zsidók leigázták Edomot. Adót szedtek 
tőlük, és tartott ez az uralom egészen Salamon király haláláig, amikor a zsidó állam 
meggyengült és Edom felszabadult. Erre utal Izsák áldásában az a félmondat, amit 
Ézsaunak mond: majd ha megerősödsz, akkor lerázhatod az igáját. Ez valóban így 
történik, Salamon halála után Edom lerázza Izrael igáját és felszabadul.

Az ellentét a legélesebbé épp a babiloni fogság alatt válik, amikor a történetünk 
a végső formáját megkapja. A babiloniak ugyanis lerohanják Júdeát, elpusztítják a 
városokat, és ennek az edomiták, az ősellenség nagyon örül, hogy végre elpusztították 
Izraelt, és az edomiták besegítenek a hódító babiloniaknak, a menekülőket összefog-
dossák, a zsákmányból próbálnak ezt-azt megszerezni és lassanként az elhagyatott 
házakat, földeket elfoglalják. Úgyhogy Júdeának a déli részét Krisztus korára már 
így hívták: Idumea. Az edomiták területe. A zsidók számára ez a terület örökre el-
vész. Hasonló fájdalom ez a korabeli zsidóságnak, mint nekünk Erdély elvesztése. 
Egy hasonló mélypontja az ő történetüknek, amikor az ország déli részét elözönlötték 
a Holt-tenger túloldalán élő edomiták. Annyira így volt ez, hogy Krisztus korában a 
zsidóság királya, Nagy Heródes, szintén edomita származású, nem zsidó volt. Ez is az 
egyik oka, hogy a zsidóság olyan nagy megvetéssel viszonyult Heródes iránt.

Felnő a két gyermek és a biblia elmondja az első konfliktust közöttük. Ézsau inkább 
az apja kedvence, mert ő finom ételeket hoz haza. Jön éppen egy nagy vadászatról. 
Jákob pedig inkább az édesanyja kedvence, sokat segít neki és éppen főz, főzeléket 
készít. Ézsau odalép hozzá, nagyon éhes, és azt mondja, szó szerint, adj nekem ebből 
a vörösből, hadd faljam fel. Megint csak utalás a szójátékra, Ézsau az edomiták, a 
vörösök ősatyja lett. Úgy tűnik, hogy Ézsau dadog, nehezen beszél. A biblia nem az 
embereknél szokásos szót adja Ézsau szájába, nem azt mondja, hadd egyek, hanem 
azt, hadd faljam fel. Jákob pedig azt gondolja, itt a kedvező alkalom, hogy a kicsit 
faragatlanabb bátyja eszén túljárjon, és kiszedi belőle az ígéretet, hogy majd az első-
szülöttségi áldás az övé lehessen. Ézsau talán nem is érti pontosan, hogy miről van szó, 
rábólint és megeszi a lencsefőzeléket. 

Halljuk később, hogy Izsák öregszik, meggyengül a látása is és elhatározza, hogy 
megáldja az elsőszülött fiát, Ézsaut. Hívatja is, kéri, ejtsen el neki egy vadat, hogy 
megegye, és utána megáldhassa a fiát. Nem csupán falánkság van Izsáknak ebben a 
kérésében, hanem az is, hogy az Ókorban az áldást szinte fizikai valóságnak gondolták. 
Az édesapa kezén keresztül átárad az életerő, az egészség, a termékenység, a kegyelem 
a fiába. Ahhoz az apának jó erőben kell lennie, hogy ezt az áldást átadhassa. Ezért akar 
Izsák az áldás előtt enni. Ézsau tehát elmegy, de a beszélgetést hallja kívülről Rebekka, 
a feleség, és hívja a kedvenc fiát, Jákobot. Ismerjük az elbeszélést, Jákobot beöltözteti 
Ézsau ruhájába és beküldi, és Jákob megkapja, csalással megszerzi Izsák áldását. 

Kimegy és nemsokára érkezik Ézsau, hozza az ennivalót és mondja, edd meg atyám, 
hogy aztán megáldjon engem a lelked. Izsák megijed és mondja, valaki itt járt és elvit-
te az áldásodat. Ézsau is megretten és kérdi, nem hagytál egy áldást nekem is, atyám? 
Izsák kezdi megérteni, mi történhetett. Azt mondja, biztos az öcséd volt itt, elvitte 
az áldásodat, áldott is marad. Ahogy mondtam, az áldást szinte fizikai valóságnak 
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gondolták, és ezt az áldást Jákob már megkapta, őbenne van, afölött Izsáknak már 
nincs hatalma. Ézsau kétségbeesik, leborul és azt mondja, csak egy áldást adj nekem 
is atyám! Izsák akkor megáldja Ézsaut is, egy olyan áldással, ami majdhogynem átok. 
Azt mondja, az öcsédnek adtam mindent, a termékeny területeket, a folyókat, te 
sziklás területen fogsz élni, barlangokban fogsz lakni, az öcséd uralkodni fog rajtad, 
neked szolgálnod kell az öcsédet, de majd ha megerősödsz, az igáját lerázhatod. Ézsau 
keserűen jön ki az apjától, magában azt mondja, hogy megöli Jákobot. 

Egy pillanatra megállhatunk, elgondolkodhatunk, mit is akar tanítani ezzel a tör-
ténettel a biblia? Isten támogatja a csalókat? A csaló Jákobot megáldotta? Odaállt 
emellé az ügyeskedő ember mellé, aki a vak apját becsapta, aki álruhába öltözött? 
Úgy gondolom, hogy a biblia nagyon realista módon ábrázolja az életet. Az életben 
nagyon sok minden nem erkölcsi alapon dől el és nem mindig a jók jutnak előre. 
Sőt, igen gyakran fordítva történik. A gonosz ember, a gátlástalan nem válogat az 
eszközökben, bátran félrelök akárkit az útjából. A világon nem mindig a jó győz, 
sőt nagyon ritkán győz a jó. Jézus azt mondta, olyanok leszünk, mint a bárányok a 
farkasok között. Igen gyakran az értéktelen kerül a felszínre, a magasba. A biblia rea-
lista módon ábrázolja az életet, azonban nem feledkezik meg arról, hogy Jákob ezt az 
áldást csalással szerezte. Ettől kezdve Jákob története szinte csak erről szól, hogy lett 
ebből a csalóból mégis Isten eszköze. 

Jákob menekül Ézsau elől, mert megsejti, hogy Ézsau az életére tör. Jákob először 
az életében egyedül van, távol az édesanyja szoknyájától. El is van keseredve, a biblia 
jelzi ezt azzal is, hogy egyik éjszaka egy követ tesz a feje alá, így alszik, és életében 
először találkozik az Istennel. Eddig Jákob élete egészen simán ment, az ügyességével 
mindent megoldott, a ravaszságával mindent elintézett. Most nem egészen úgy kezd 
alakulni az élete, ahogy szerette volna, menekülnie kell, nem tudja, mi fog ezután tör-
ténni, hazakerül-e még egyáltalán. Tehát Jákob találkozik az Istennel. Valami olyasmit 
élhet át, amit Ady így írt meg: „Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
/ Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten.” 

Azt mondja a biblia, íme megnyílt az ég, és egy létra jött le az égből, és maga az 
Isten állt a létra tetején. Jákob elcsodálkozik, felkiált és azt mondja, ez az Isten háza, az 
ég kapuja és én nem is tudtam. Életében először rácsodálkozik az Istenre. Eddig ővele 
nem is számolt, csak a maga ügyességével és most hirtelen észreveszi, hogy valaki ott 
van a háta mögött, a háttérben, és titokzatosan irányítja, vezeti az életét. Eddig ő erre 
nem is gondolt. Ez az Isten háza, az ég kapuja, és én nem is tudtam.

Jákob azonban megmarad a régi, ravasz embernek. Azt mondja, ha tényleg te vagy 
az, és ezen az úton velem leszel, meggazdagítasz és majd haza is vezetsz, akkor te leszel 
az én Istenem. A csaló Jákob üzletet ajánl az Istennek.

Aztán megérkezik eredeti rokonságának közelébe, leül egy kúthoz, ahol az emberek 
az ókorban találkozni szoktak, és jönnek a lányok itatni a nyájat. Rögtön megjelenik 
egy gyönyörűszép lány. Ahogy Jákob meglátja, felpattan, segít neki, leveszi a kútról 
a hatalmas, nagy követ. beszélgetésbe elegyednek, Jákob elmondja, hogy menekül 
a testvére elől és azt is halljuk, hogy Jákob elsírja magát, ahogy beszél erről a mene-
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külésről, sőt azt is megemlíti a biblia, hogy meg is csókolja ezt a szép lányt. Nagy 
ritkaság, hogy a biblia ilyesmit megemlít, jelzi, hogy ez egy nagy szerelem volt első 
látásra. A lány Ráchel, közeli rokona, szalad haza az apjához, Lábánhoz és mondja 
neki, hogy itt van egy rokonunk, fogadjuk be. Ismerjük az elbeszélést, Jákob valóban 
ott marad, hét évet szolgál Ráchel kezéért és ez a hét év hamar elröppent, mert Jákob 
boldog volt.

Közben azt is megtudjuk, hogy Ráchelnek van egy nővére, Lea, akiről azt mondja 
a biblia, hogy csúnya volt a szeme, csúnya volt az arca. Elérkezik az esküvő napja. 
Keleten az asszonyokat amúgy is elfátyolozzák, az esküvőkor méginkább. Az történik, 
hogy az utolsó pillanatban, talán mert sötét van és Jákob talán fel is öntött a garat-
ra, Lábán a két lányát kicseréli, és az idősebbiket, a csúnyábbikat, Leát tuszkolják 
be Jákob sátrába. Hogy Lea mit gondolhatott, mit érezhetett, nem tudjuk meg, azt 
csak elképzelhetjük. Jákob csak másnap hajnalban döbben rá a csalásra, felháborodva 
megy az apósához, Lábánhoz és mondja neki, mit tettél velem? becsaptál. Mire Lá-
bán elmosolyodik és azt mondja, hogy nálunk az a szokás, hogy mindig az idősebb 
lányt adják előbb feleségül, de semmi probléma, még hét évet dolgozol, és a fiatalabb 
is a tiéd lesz. A csaló Jákobot becsapják, átélheti, mit érzett az ő dadogós, kicsit ügyet-
len bátyja, amikor átgázolt rajta, félrelökte az útból. A biblia azt mondja, hogy ez a 
második hét év Jákob számára keserves volt. Isten kezdi kézbe venni ezt a nagyképű, 
büszke embert, és kezdi összetörni. Jákob élete présbe kerül. Családjában sincs bé-
kesség, a két nővér küzd Jákob szerelméért. Talán azt is jelzi ezzel a biblia, hogy amíg 
Jákob lelkében nincs béke, amíg a bátyjával ki nem engesztelődik, addig a családjában 
is békétlenség uralkodik.

A két nővér tehát küzd Jákobért, aki nyilván a fiatalabbat, a kedvesebbet szereti, 
Isten azonban ebben a küzdelemben az idősebb, a csúnyábbik, a sokat szenvedett Lea 
mellé áll. Nagyon sokáig csak neki születnek gyermekei, csak ő lehet édesanya. Ráchel 
kétségbe is esik, odamegy Jákobhoz és azt mondja neki, adj nekem egy fiút, vagy 
meghalok. Mire Jákob azt mondja, talán Isten vagyok én, hogy életet adjak? Ebben a 
küzdelemben Isten a sokat szenvedett, a csúnyábbik Lea mellé áll és megáldja őt. 

Van egy nagyon érdekes kis történet. Lea legidősebb fia, Ruben talál egy mandra-
góra-gyökeret, amiről azt tartották, hogy a termékenységet segíti, és Ráchel, amikor 
meglátja, el akarja tőle venni, hogy megehesse és talán ezáltal gyermeket fogan. Meg-
látja ezt a nővére is, Lea, és azt mondja neki, nem elég, hogy elvetted a férjemet, még 
a fiam mandragóráját is el akarod venni? Ráchel erre azt mondja, jól van, ma éjszakára 
Jákob legyen a tiéd, és enyém a mandragóra. Így is egyeznek meg, Ráchel megeszi 
a mandragórát, de nem fogan tőle gyermeket, Lea, az idősebbik, ezen az egyetlen 
éjszakán, amit kap, újra gyermeket fogan, újra fiút szülhet. Isten Lea mellé áll ebben 
a küzdelemben. 

Gyönyörűen ábrázolta ezt Michelangelo a Mózes-szobor két oldalán levő két nő-
alakban. A két nőalak Ráchel és Lea. Ráchel arca gyönyörűszép, de ő a földet nézi. Lea 
arca csúnyább, de ő az eget nézi. Jákob élete tehát présbe kerül. Később halljuk, hogy 
Lábán, az apósa, még többféle módon is becsapja, a bérrel kapcsolatban is. Végül 
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Jákob eldönti, hogy indul haza, meg akarja nézni, él-e még Izsák. Nagyon ünnepélyes 
és szép pillanata ez Jákob történetének. Eszébe juttatja talán a babiloni fogság idején 
az olvasóknak, hogy nagyon sok zsidó család babilonban így gyűlt össze titokban, fél 
éjszakákat végigbeszéltek és így döntöttek arról, hogy indulnak vissza, az atyák föld-
jére. Otthagyják házaikat, földjeiket és indulnak az ismeretlenbe, az atyák, Ábrahám, 
Izsák és Jákob hite után. Nemcsak hazatérés volt ez, hanem megtérés is.

Jákob kétszer hétéves szolgálata talán utal a babiloni fogság hetven évére, és haza-
térése a zsidó nép visszatérésére, Jákob az ősmintája a visszatérő, hazatérő zsidóknak. 
Jákob érkezik tehát hazafelé, üzen Ézsaunak, Ézsau pedig eléje jön, hogy fogadja az 
öccsét. Hozzák is Jákobnak a hírt, hogy jön eléd Ézsau, négyszáz fegyveressel. Szép 
kis fogadtatás… Jákob megijed, a Jakob-folyó gázlójához ér, az övéit átkíséri, és a 
biblia azt mondja, hogy egész éjszaka küzdött valakivel. Nem tudjuk pontosan, ki az, 
akivel Jákob küzd. Úgy tűnik, mintha még mindig küzdene Ézsauval. Azt mondja, 
ments meg a testvérem, Ézsau haragjától. Ezen az éjszakán mondja ki Jákob először, 
hogy fiatalabb voltam, az áldás nem engem illetett volna. Aztán úgy tűnik, hogy küzd 
önmagával, mintha küzdene benne a régi, csaló, álnok Jákob és az új, aki születőben 
van. A végén látjuk, hogy az Istennel is küzd, mert így könyörög: áldj meg engem, 
addig nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz.

Miért kér áldást Jákob? Azért, mert lassanként rádöbbent arra, hogy az első áldás, 
amit csalással megszerzett, mégsem volt egészen igazi. Az életben sok mindent el lehet 
érni ügyeskedéssel, hogy sikereink legyenek, megtapsoljanak, tartsanak tőlünk, de 
azt, hogy az életünk sikerüljön, tényleg boldogok legyünk, valóban szeressenek, az 
ember nem tudja ügyeskedéssel kicsikarni, azt csak ajándékba kaphatjuk. Jákob egy 
igazi áldásért könyörög. Az angyal azonban nem akarja őt megáldani, azt mondja, 
már itt a hajnal, el kell mennem, nehogy meglássanak az emberek. Jákob azonban 
nem ereszti, rettenetesen erős.

Az angyal akkor megsebesíti Jákobot, a csípőjénél megérinti. Ettől kezdve Jákob 
bicegni fog. Ezen az éjszakán Jákob megöregszik, egy bicegős öregember lesz belőle. 
De az angyalt még mindig nem ereszti el. Az végül mégiscsak megáldja őt, és azt 
mondja, eddig Jákob volt a neved, eddig csaló voltál. Mostantól Izrael lesz a neved, 
mert Istennel harcoltál és erős voltál. Érdekes dolog, hogy amikor Jákob gyönge lett, 
amikor összetört, akkor mondja neki az Úristen, hogy erős voltál. Akkor lett Isten 
alkalmas eszköze.

Felkelt a nap, Jákob átkelt a folyón, ami jelzi, hogy egy új Jákob született. Annyi 
ravaszság azért még maradt benne, hogy küld Ézsaunak ajándékokat, kis nyájakat, és 
a szolgáit megbízza, hogy azt mondják Ézsaunak, ezt a te szolgád, Jákob küldi neked. 
De hogy Jákob ténylegesen megújult, az látszik abból, hogy amikor odaért Ézsau elé, 
hétszer leborult előtte. Sehol máshol a bibliában hasonló megalázkodásról nem hal-
lunk. A büszke Jákob ott fekszik a dadogós, kicsit faragatlan bátyja előtt. Maga Ézsau 
is megdöbben, odamegy hozzá, felsegíti, megöleli.

Úgy gondolom, Jákob története arról szól, hogyan nevel az Isten, hogyan alakít. 
Hogyan nevelte ezt a nagyképű, öntelt Jákobot, hogyan vált mégis alkalmassá, hogy 
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az áldást befogadja. Hogyan nevelte a kemény nyakú népét, aki a prófétákra nem 
akart hallgatni, hogyan törte össze a babiloni fogságban.

Szól arról is, hogyan nevel bennünket az Isten. Sokszor olyan utakon vezet, amelyek 
nekünk nem tetszenek. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy kis történetet, ami 
állítólag Amerikában történt, akkor, amikor a nagy vasútvonalat kezdték el építeni 
a kontinens belseje felé. Halkereskedők egy különleges halfajtát kezdtek el szállítani 
vasúton a kontinens belső részébe. A hosszú út alatt ez a különleges halfajta mindig 
elveszítette az ízét. Sok mindennel próbálkoztak a kereskedők. Volt, aki az egész szál-
lítmányt besózta, de így sem maradt meg az íze. Volt, aki hatalmas költséggel az egé-
szet lefagyasztotta, de ugyanúgy járt. Aztán akadt egy halkereskedő, aki arra gondolt, 
hogy a vagonokat átalakítja egy hatalmas akváriummá, és a tengervízben élve szállítja 
a halakat. Meg is csinálta, de érdekes módon a halak íze így is odalett. Akkor jött egy 
kereskedő, aki azt mondta, hogy ebbe az óriás akváriumba bele kell tenni ennek a hal-
nak a természetes ellenségét, a macskahalat is. Így ezek a halak heteken át menekültek 
az életükért ezekben az óriás akváriumokban, és az ízük ugyanolyan jó maradt, mint 
amilyen volt az óceánban.

Isten néha meghagy egy-két ilyen macskahalat az életünkben, hogy üldözzön, és 
az ízünk jó maradjon. Valaki azt mondta, hogy Isten ad barátokat, akik elvezetnek a 
lehetőségeink határáig, és ad ellenségeket, akik elvezetnek még a határainkon túlra is. 
Egy zsidó rabbi mondta, hogy az embernek nincs hatalma arra, hogy Isten törvényét 
a szívébe beleírja, csak arra, hogy a szívére rátegye. Egy alkalommal a biblia így mond-
ja, tedd rá a szívedre ezeket a szavakat. Aztán – folytatta a rabbi –, ha majd az Isten 
összetöri a szívünket, akkor beleírhatja a törvényeit. Isten nevel minket olyan utakon, 
amelyek nekünk sokszor nem tetszenek. Nevel minket sokszor, azt gondolom, még az 
életünk kevésbé dicsőséges pillanataiban akár a bűneinken keresztül is.

Nagyon szépek Szent Ágoston vallomásai, amelyekben őszintén elmondja ifjúkori 
botlásait is. Az sugárzik ebből az írásból, hogy Ágoston nem önmarcangoló módon 
emlékezik ezekre vissza. Az egész írásából nagy hála és köszönet árad, az Istent dicséri 
azért, hogy ott sem hagyta el, onnan is kihúzta. Az ő szeretete nagyobb volt, még a 
bukásánál is. Talán sehol nem éljük át jobban az Isten szeretetét, mint életünknek 
legsötétebb pillanataiban, amikor átélhetjük, hogy még olyankor is, ennek ellenére is 
szeret, elfogad, felemel. 

budapesten történt, azon a plébánián, ahol hosszabb ideig dolgoztam, egy ötgyer-
mekes édesapa rákos lett, és a betegség nagyon hamar el is vitte őt. Rendkívül tehetsé-
ges ember volt, egy nagy, nyugati vállalat itteni részlegének vezérigazgató-helyettese. 
Nagyon okos, rettentően gyors, de közelről egy kicsit nehéz volt őt elviselni. Ugyanezt 
az ügyességet elvárta a gyerekeitől is. Mindig megjegyzéseket tett rájuk, különösen a 
nagyobbacska fiaira, és a feleségével szemben is mindig voltak kifogásai. Nehéz volt 
mellette élni. Ahogy megtudta a betegségét, néhány nap alatt gyökeresen megfordult 
az élete. Megtudta az orvostól, hogy nincs sok hátra, ezért a munkáját azonnal ab-
bahagyta. Otthon igyekeztek mindent úgy berendezni, ahogy neki tetszik. A felesége 
kérdezgette, mit hogy szeretne, de attól kezdve már semmi különleges kívánsága, 
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semmi kellemetlen megjegyzése soha többé nem volt. Mindig csak mosolygott és azt 
mondta, minden úgy jó, ahogy van. Néhány nap alatt változott meg ennyire. Morfi-
umot a betegsége alatt nem fogadott el, azt mondta, hogy józanul akarja ezt az utat 
végigjárni, nem akarja sem hosszabbítani, sem rövidíteni a szenvedését, úgy akarja 
elfogadni ezt a keresztet, ahogyan kapta. Halála előtt a sógora volt nála, megkérdezte 
tőle, hogy vagy? Rettenetes fájdalmai voltak, de a férfi elmosolyodott és azt mondta, 
boldog vagyok. Isten neveli az embert. Olyan utakon vezet minket, amelyeket néha 
nehezen tudunk elfogadni. 

befejezésül elmondanék még egy mesét, ami lehet, elsőre furcsán fog hangzani, de 
talán lesz benne komolyság is és a Jákob-történet értelmét is megvilágítja egy újabb 
módon. A mese szerint volt egy kisfiú, akiben megszólalt egy gyönyörű szép dallam. 
A szívében kezdte hallani. A dallam olyan volt, mint az első tavaszi kék égbolt, mint a 
hegyi patakok csobogása. A kisfiú azt gondolta magában, olyan gyönyörű, elviszem a 
jó Istennek és odaadom neki. El is vitte a jó Istennek, aki meghallgatta és azt mondta, 
valóban csodaszép. Ha akarod, segítek neked, hogy egészen tökéletes legyen. Meg-
ajándékozta őt a szeretettel és a szerelemmel. Az ember érlelődött és lassanként a dal-
lam is változott. Szívében egyre mélyebb lett, érzésekkel telt meg. Ahogy meghallotta, 
úgy érezte, kész van, és megint elvitte az Úristenhez. Ő nagy megelégedéssel hallgatta, 
de azt mondta, valami még hiányzik belőle, s megajándékozta őt a szenvedéssel. Az 
ember küszködött és lázadt, úgy érezte, hogy belepusztul. A hitét majdnem elveszí-
tette, de lassanként fölébe kerekedett a szenvedésnek, legyőzte azt. Közben a dallam 
is változott a szívében, egy szomorú, mély alaphang is belekerült, de ettől csak még 
diadalmasabb lett, még zengőbb. Amikor meghallotta, elvitte az Úristenhez és azt 
mondta, mindenemet, amim csak volt, beleadtam ebbe a dallamba, a szívem vérével 
írtam. Nincs másom, amit adhatnék, fogadd el. Az Úristen azonban azt mondta, van 
számodra még egy ajándékom. Megajándékozta őt a magányossággal. Az ember körül 
a világ hangjai lassan elcsendesedtek. Ahogy átküzdötte magát a magány keserűségén 
és kegyelmén, a dallam újra változott a szívében. Egyre szellemibb lett, egyre áttet-
szőbb. Amikor az Úristen meghallotta, meghatottan elfogadta.

A szeretet dallamát tanuljuk az életünkben. Ahhoz, hogy egy-egy osztállyal ebben 
a nehéz iskolában előbbre jussunk, nagyon fájdalmas és nehéz utakat kell megten-
nünk. Jákob élete gyönyörű példája annak, hogy az Úristen hogyan vezet egy embert, 
hogyan vezet közel a szívéhez, a szeretet titkához, hogyan szelídíti őt meg, ez talán 
bátorítás arra, hogy a magunk életútját is elfogadjuk. Azt is elfogadjuk benne, ami el-
len nagyon sokszor lázadtunk, amit nem értettünk. Isten szeretetre teremti az embert 
és arra, hogy végül az egész életét a kezébe vegye és visszaadja a Teremtőjének, akitől 
kapta. Az életünk vége ebben a nagy odaadásban csúcsosodik ki.

(A Miskolci Egyetemen február 20-án elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Jelenits István

Jónás könyve
AZ ÓSZÖVETSÉG bÖLCSESSÉGE – KÜLDETÉS

A meghívás nagy szabadságot adott, én 
választottam ezt a témát. Arra gondoltam, 
hogy érdekes lehet egy ilyen kis bibli-
ai könyvet elővennünk. 48 vers az egész 
könyv, sokkal rövidebb, mint mondjuk a 
hegyi beszéd az evangéliumban. El is fog-
juk olvasni most közösen és azután beszél-
hetünk róla. 

A bibliában különös helyet foglal el. 
Egy prófétáról van szó ebben a könyv-
ben, és a prófétai könyvek, az úgyneve-
zett kispróféták között találjuk. Tizenkét 
kisprófétát tartunk számon, ezek között 
van a Jónás könyve. Egy kicsit kilóg a 
sorból, mert a prófétai könyvek nem epi-
kus, nem elbeszélő jellegűek, hanem az 
illető prófétának a tanítását tartalmaz-
zák, és vannak bennük esetleg néhány 
mondat erejéig életrajzi elemek is. Ebben 
a könyvben azonban Jónás éppen csak 
hogy megszólal, nem mond prédikációkat, hanem csak egy imádsága van, amivel 
az Istenhez fordul. 

A könyv tehát elbeszélő jellegű, egy történet, amelynek a főszereplője Jónás pró-
féta. Azért érdekes még ez a könyv, mert ha a mai, műfaji szemlélet szerint keressük 
a rokonait a bibliában, akkor az Ószövetségnek olyan késői részletei között keres-
nénk a helyét, amelyek hasonlóképpen regényes elbeszéléseket tartalmaznak. Szent 
mondanivalóval rendelkezők, mégis regényhez hasonló elbeszéléseket tartalmazók, 
mint például Rut vagy Judit könyve a deutenokanonikus könyvekből, és a mózesi 
könyvekben is van egy ilyen hosszabb történet, József története. A mai gondol-
kodásunk szerint ez lehet a mózesi könyvek legkésőbbi darabja, és abból a késői 
korból származhat, amikor az érdekelte a szétszóratásban élő izraelitákat, hogyan 
kell viselkedni egy izraelitának akkor, amikor a saját rokonságától messze kerül, és 
ott mégis hűséges az Istenhez, akit olyannak ismert, aki rá mindenhol vigyázni tud, 
mindenhol szemmel tartja, és megjutalmazza, ha megtartja a törvényét.

Ilyen regényféle a Jónás könyve is. A kicsit civil kategóriákkal dolgozó biblikusok 

Jelenits István
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ilyesféleképp emlegetik, hogy ezek regényes történetek. A történet főszereplője Jónás 
próféta, az ő nevét viseli a könyv, amely ezzel a mondattal kezdődik, amelyikben már 
a neve is benne van. „Az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amittáj fiához, mondván, 
kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd benne, hogy gonoszsága felhatolt 
elém.” Ez a Jónás, Amittáj fia, máshol is szerepel egyszer a bibliában, a második Kirá-
lyok könyvében, ott második Jerobeam idejében prófétaként szerepelt, tanácsot adott 
a királynak egy hadjárat alkalmával, és a király ezt a tanácsot megfogadta.

Ez a könyv a történetből ismert személy nevéhez kapcsolódik, de nem abban az 
időben játszódik, amikor Jónás élt, sem közvetlen más kapcsolata nincs ezzel a törté-
netileg valóságos személlyel, aki már akkor, amikor ezt az elbeszélést megírták, a múlt 
nagy történelmi alakjai közé tartozott, de az ő személyéhez kapcsolták ezt a költött 
elbeszélést. Ne zavarjon ez meg bennünket. A történet eléggé hihetetlen, hiszen arról 
van benne szó, hogy Jónást elnyeli egy hal, onnét imádkozik az Istenhez, azután a 
hal kihányja, épen kikerül belőle, és folytatja tovább az életét. Nemcsak ilyen csodás, 
szokatlan dolgok történnek benne, maga az is, hogy Jónásnak Ninivébe kell mennie, 
furcsa. Ninive az Asszír birodalom fővárosa volt, és nincs más olyan próféta, akinek 
az lett volna a szerepe, hogy egy idegen országba menjen és ott mondja el, hogy mit 
üzen az Isten ennek a városnak. Ez teljesen szokatlan, egyedülálló történet, minden 
jel arra mutat, hogy költött elbeszéléssel van dolgunk. 

Nem egy valóságos esemény elbeszélése, olyasféle, mint az evangéliumban egy pél-
dabeszéd, aminek a tanulságai hordoznak teológiai, hitbéli igazságokat, és azok ked-
véért találták ki őket. Nyilván tisztában voltak ezzel az első olvasók és ekként olvasták. 
belesimul ez a könyv a biblia többi könyvébe, azt nem tartották számon, hogy egy 
ilyen gyűjteményben különböző műfajú könyvek vannak, amiknek a zárát más és 
más kulcsokkal lehet kinyitni, hanem úgy gondolták, ha szó szerint vesszük mondjuk 
Sámuel történetét, többé-kevésbé történeti, hiteles elbeszélésnek, ezt is annak kell 
venni, még akkor is, ha szokatlan, rendkívüli dolgok vannak benne. 

Manapság sok-sok nyelvi jelből is arra következtetnek, hogy ez egy elég késői köny-
ve a bibliának, és a többihez viszonyítva ritka műfajban fogalmazódott meg, egy köl-
tött elbeszéléssel van dolgunk, amelyik egy ismert történeti alakhoz kapcsolódik, de 
nem azért, mert vele ezek az események megtörténtek, hanem mert egy történeti hőst 
választott az író, aki a történelemkönyvben csak a neve szerint szerepel, igazán sok 
esemény nem fűződik hozzá. 

A könyv négy fejezetre tagolódik és nagyon érdekes a szerkezete. Mesteri módon 
szerkesztette meg az írója, az első két fejezete és a második két fejezet sajátos para-
lellizmust alkot. A harmadik fejezet is azzal kezdődik, hogy „Ekkor ismét szólt az 
Úr Jónáshoz és azt mondta, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt a 
szózatot, amelyet majd mondok neked”. 

Olvassuk akkor az első fejezetet, hogy mit is tett Jónás, amikor az Istennek ezt a 
parancsát meghallotta. „Az Úr szózatot intézett Jónáshoz, Amittáj fiához, mondván, 
kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd benne, hogy gonoszsága felhatolt 
elém.” Más prófétai könyvek is kezdődnek így, hogy az Isten szózatot intéz egy pró-
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fétához. Ábrahámhoz is szózatot intézett, hogy hagyd ott a rokonságodat, indulj neki 
az ismeretlennek és menj arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Ilyenkor ezek 
a bibliai hősök természetesen engedelmeskednek az Isten szavának. Elindulnak és 
nem is nagyon alkudoznak, nem kérdezik, hogy is lesz, mint is lesz, hanem rábízzák 
magukat arra az Istenre, akit Uruknak ismernek. Ettől a Jónástól is azt várjuk, hogy 
legfeljebb összepakolja a cókmókját, és megkérdezi, hogy merre is van Ninive, de 
mindenesetre elindul. 

Hát elindult, de nem Ninive felé. „Jónás el is indult, de azért, hogy Tarziszba mene-
küljön az Úr színe elől. Lement Joppéba, és talált is egy hajót, amely Tarziszba készült. 
Megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen velük Tarziszba az Úr színe elől.” 
Különös próféta ez, aki ahelyett, hogy engedelmeskedne az Isten parancsának és el-
indulna, ha mégoly nehéz feladatot kap is, és azt mondaná, velem lesz az Isten, aki 
küldött és gondoskodik is rólam, nem akar az Istennek szót fogadni. Az Istennek sem 
akar szót fogadni. Egyenesen menekül az Isten elől. Ez is meglepő, mert meg kell val-
lani, találkozunk olyan prófétákkal a bibliában, akik akkor, amikor az Isten prófétai 
küldetést bíz rájuk, alkudozni kezdenek vele. Jeremiás például azt mondja, túlságosan 
fiatal vagyok ehhez. Mózes azt, hogy nem tudok szépen beszélni, hogy tudom majd 
megszólítani az embereket. Az Isten megnyugtatja őket, azt mondja, ne bánd, veled 
leszek, Áron is ott lesz melletted, gondoskodom rólad. Jeremiásnak pedig, hogy ha 
fiatal vagy is, én majd megedzem az arcodat, megerősítelek.

Az Istennel lehet alkudni. Jónás tudhatja ezt, és ha már próféta, a többi prófétáról 
van neki tudomása, azt is tudja, volt, aki nem könnyen állt kötélnek, amikor Isten 
küldetést bízott rá. Azt azért elvárnánk tőle, hogy legalább elmondja, miért esik nehe-
zére ez a küldetés, és kezdjen el alkudozni az Istennel. Minket is érdekelne, mi készteti 
arra, hogy ne engedelmeskedjék, de ez a dolog rejtve marad előlünk. Az elbeszélőnek 
egy sajátos ügyessége, hogy látjuk, mit tesz Jónás, de nem tudjuk, miért teszi. Van 
valami feltevésünk, hogy esetleg félt attól, hogy Ninivében megölik.

babits egy nagyszerű költeményt írt, a Jónás könyvének költői parafrázisát, ebben 
azt írta, azért nem ment Jónás, mert félt, hogy Ninivében a barbár népség megöli. Ez 
is egy lehetőség, de ezt megmondta volna. Jónásnak valami más van a bögyében, ami 
miatt nem akar elindulni. Ez majd később fog kiderülni. Hallatlanul ügyes írói fogás, 
hogy magunk sem tudjuk, miért nem akar oda elmenni, ahová az Isten rendeli, és ha 
nem akar, miért nem áll elő becsülettel ezzel a dologgal. Az az esztelen ötlete támad, 
hogy elmenekül az Isten elől. Arra gondolhat, ha ma nem indul, holnap is rászól az 
Isten, hogy eredj már, ezért elmenekül.

Ahelyett hogy északkelet felé indulna Jeruzsálemből (ugyan ebben a könyvben 
nincs szó a városról, de hát zsidó emberről van szó, talán Jeruzsálemben szólt hozzá 
az Isten) – Ninive az Eufrátesz partján van, ott, ahol a hegyek között kanyarog az út 
–, elmegy nyugatra, a tengerpart felé, Joppéba, amely egy nagyforgalmú kikötővárosa 
volt a Földközi-tengernek. Ez is érdekes egyébként, mert mi már sok mindent tudunk 
az ókori történelemről, azt is, hogy Joppé a perzsa korban, tehát az időszámításunk 
előtti 4. században vált nagy kikötővárossá, ahonnan csakugyan indultak hajók, töb-
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bek között Tarziszba is. Ez a Tarzisz pedig a mai Spanyolországnak Anglia felé eső 
partvidékén van, a Gibraltáron is át kell hajózni, ha valaki oda akar jutni, ezzel a 
várossal még a föníciaiak alakítottak ki hajós forgalmat, de nem Joppéból kiindulva, 
hanem Tiruszból, de Joppéban lett egy másik kikötőváros, nagyjából Jeruzsálem ma-
gasságában, amit onnan könnyen el lehetett érni. A perzsa időktől kezdve a hellénista 
korban is volt innen hajóforgalom Tarziszba. 

Jónás Tarziszba akar menni, azzal az esztelennek látszó gondolattal, hogy ott vala-
hogy kikerül az Isten látóhatárából, és az Isten azt mondja, egyszerűbb valaki mást 
megkérni helyette. „Talált egy Tarziszba induló hajót, megfizette az útiköltséget és 
beszállt, hogy Tarziszba menjen velük az Úr színe elől. De az Úr nagy szelet bocsátott 
a tengerre és nagy vihar támadt, úgyhogy a hajót az a veszedelem fenyegette, hogy 
összetörik. Megrémültek a hajósok, mindenki a saját istenéhez kiáltott és a tengerbe 
vetették a hajón lévő tárgyakat, hogy könnyítsenek rajta.”

Valóban szokás volt, hogy a hajók terhét kidobták, ha nagy hullámok voltak, hogy 
ne merüljenek olyan mélyre és a hullámok ne csapjanak be. Ezek a hajósok nyilván 
pogányok voltak, ki-ki a maga istenéhez kiáltott, nincs más megoldás. Ami tőlük te-
lik, megteszik, még olyan áron is, hogy a szállítmánytól megszabadulnak, az emberek 
élete és a hajó fontosabb, mint hogy mindenféle drága, mégis nélkülözhető dologhoz 
ragaszkodjanak.

„Ezalatt Jónás, aki a hajó aljába ment le, mélyen aludt. A hajóskapitány odament 
hozzá és azt mondta neki: miért alszol ilyen mélyen? Kelj fel, hívd segítségül istene-
det, hátha gondol ránk az Isten és nem veszünk el.” Milyen érdekes, Jónás először 
elmenekül Joppéba Jeruzsálemből, aztán lemegy a hajófenékre és ott alszik. Nem tö-
rődik a viharral, mert talán még ez is jobban eltávolítja az Istentől, akinek a hatalma 
elől menekülni akar. A hajósok költik fel, egyelőre csak azért, hogy a közös imádság-
ban részt vegyen. Mégiscsak abszurdum, hogy ez az ember alszik, amikor mindenki 
megteszi, ami telik tőle. Akár azért, hogy a hajón könnyítsen, akár azért, hogy az 
isteneket a hajósok iránt irgalomra bírják. Kelj fel, hívd segítségül istenedet… „Majd 
így szóltak egymáshoz: gyertek, vessünk sorsot, hadd tudjuk meg, ki miatt ért min-
ket ez a veszedelem. Sorsot vetettek tehát és a sors Jónásra esett.” A hajósok istenfélő 
emberek és arra gondolnak, hogy ez a szokatlan vihar talán nem ok nélkül támadt, 
hanem valaki bűnös közöttük és az ellen irányul. Rájönnek arra, amit mi tudunk, 
hogy Jónás az Isten elől menekül. Először nem őrá gyanakszanak, hanem becsülettel 
sorsot vetnek, és a sors Jónásra esik. Akkor megkérdezik tőle, hogy mi járatban van 
és miféle ember ő.

„Erre azt mondták neki: mondd el nekünk, miért tört ránk ez a veszedelem? Mi a 
foglalkozásod, melyik a hazád, hová mégy és milyen nemzetből való vagy? Ő azt fe-
lelte nekik: héber vagyok én, és az Urat… – amikor az Urat említi, akkor a bibliában 
Jahve neve szerepel. A zsidók soha nem mondják ki ezt a nevet, de a bibliában leírják, 
ám Urat olvasnak helyette, és a fordításban már nem is írják le a Jahvét, hanem azt 
írják helyette, hogy Úr. Jónás nevén nevezi azt, aki elől menekül, megvallja őszintén, 
hogy került a hajóra – …Jahvét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Igen 
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megrémültek erre az emberek és azt kérdezték: miért cselekedted ezt? Megtudták, 
hogy Jahve színe elől menekül, mivel elmondta nekik.”

Ezek előtt a pogányok előtt Jónás a maga módján tisztességes, becsülettel elmondja, 
hogy miről van szó. A pogányok azt gondolták, hogy az isteneknek van mindenféle 
reszortjuk, és ha valaki mondjuk egy olyan isten elől menekül, aki a házasságát ron-
totta meg, akkor a tengeren az nem sok bajt okozhat nekik, de ha egy olyan isten elől, 
aki épp a szárazföldet és a tengert alkotta, nyilvánvaló, hogy emiatt van a baj. „Majd 
azt mondták neki: mit csináljunk veled, hogy megszűnjék a tenger háborgása elle-
nünk? A tenger ugyanis egyre jobban háborgott. Erre ő azt mondta nekik, fogjatok 
meg engem és dobjatok a tengerbe és megszűnik a tenger háborgása ellenetek, mert 
tudom, hogy miattam jött rátok ez a nagy baj.”

Nagyon komolyan kell vennünk ezt a dolgot Jónás szerepének megértése szem-
pontjából. Jónás annyira menekül az Istentől, hogy még azt is szerencsés megoldásnak 
tartja, ha a tengerbe dobják. Nem fél attól, hogy meg fog halni, még azon az áron is 
szívesen elmenekül a feladat elől, amit az Isten kitűzött elé. Szerettem volna Tarziszba 
menni, de ha ezek a tengerbe dobnak, meg fogok halni, de Ninivébe nem megyek, 
mert meghalok. Ez is egy megoldás. Nem rimánkodik, nem mondja, hogy próbál-
jatok valahol partot keresni. A hajósok ütköznek meg azon, hogy ilyen könnyedén 
meghalna, és keresnének valami más megoldást, mert a maguk módján megbecsülik 
az emberi életet, és nem akarják elveszejteni még azt se, aki miatt haragszik az Isten. 
Magukat persze jobban féltik, és a hajót, mint őt, de vele sem szívesen bánnának rosz-
szul, mert az Isten haragszik rá, de talán még jobban haragudna arra, aki őt a tengerbe 
dobja és megöli.

„Erre a férfiak eveztek, hogy a szárazra visszajussanak, de nem sikerült nekik, mert a 
tenger egyre jobban háborgott ellenük. Erre az Úrhoz kiáltottak és mondták, kérünk 
Urunk, ne vesszünk el ez ember élete miatt és ne háríts ránk ártatlan vért. Mert te, 
Urunk, úgy cselekedtél, amint akartad. Erre megfogták Jónást, és a tengerbe dobták, 
és megszűnt a tenger háborgása. Erre nagy félelemmel teltek el az Úr iránt, áldozato-
kat mutattak be az Úrnak és fogadalmakat tettek.” Ezzel záródik le az első fejezet. A 
történet első nagy íve. Jónás akaratlanul is sok pogánynak a megtérését szolgálta azzal, 
hogy odament a hajóra, viharba keveredett, és a pogányok eljutottak oda, hogy azt 
ugyan nem mondták, hogy a régi isteneiket elfelejtik, de ha most Jahve megengesz-
telődött azzal, hogy őt bedobták a tengerbe, hálából áldozatokat mutatnak be neki 
és valami módon megmutatják, hogy nagyon is istenfélő emberek. Gondolták, hogy 
ezután Jónás sorsa nem az ő dolguk, nyilván ott pusztul a tengerben, de hát maga 
kívánta, hogy bedobják. 

A második fejezet így kezdődik: „Erre az Úr egy nagy halat rendelt oda, hogy elnyel-
je Jónást, és Jónás a hal gyomrában volt három nap és három éjjel. Imádkozott ekkor 
az Úrhoz, istenéhez, a hal gyomrából.” Jónás itt kezd el imádkozni. Azzal a gondolat-
tal fogadta a hajósok döntését, hogy most meg fog halni. Egyszer csak azt veszi észre, 
hogy ott találja magát a hal gyomrában, kezdi visszanyerni a biztonságát. Három nap 
és három éjszaka már nem a hajó fenekén alszik, hanem a hal gyomrában tűri, hogy 
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történjék vele valami, mert már egyértelműen az Isten kezében van. Most már nem 
menekülni akar, hanem végre megszólítja az Istent.

Jónás imádkozik, és ez egy belső fordulatot jelent magatartásában. Eddig menekült, 
most pedig az Istenhez fordul. Egy hosszú imádság kezdődik, ez verses jellegű, mint 
a zsoltárok, ritmikus szöveg, és magunk is érezni fogjuk a képein, a metaforáin, hogy 
költői szöveg. Vannak biblikusok ma is, akik azt mondják, lehet, hogy ezt a szöveget 
később tették bele az elbeszélésbe, mert a második fejezet 2. versét lehetne folytatni a 
második fejezet 11. versével. Akkor így hangzana, ilyen röviden: „Erre az Úr egy nagy 
halat rendelt oda, hogy elnyelje Jónást, és Jónás a hal gyomrában volt három nap és 
három éjjel. Imádkozott ekkor az Úrhoz, Istenéhez a hal gyomrából. Ekkor az Úr 
parancsára a hal kihányta Jónást a szárazra.” Az elbeszélés szempontjából nem is olyan 
fontos, hogy mit imádkozott. Maga az a tény, hogy imádkozik, már jelzi, hogy jobb 
belátásra tért. Azt látja, hogy az Isten kezétől nem tud menekülni, és megszólította Ő, 
akit eddig nem méltatott arra, hogy vitába szálljon vele. 

Most tehát imádkozik. Talán nem hálát mond, mert meg akart halni, de olyasmit 
mond, látom, nem tudok szabadulni tőled, ezért hozzád fordulok és szeretném tisz-
tázni a helyzetemet. Nézzük meg, hogyan imádkozik.

„Szorongatásomban az Úrhoz kiáltottam és ő meghallgatott engem. Az alvilág 
gyomrából kiáltottam és Te meghallgattad szavamat. belevetettél a mélységbe, a 
tenger közepébe és az ár körülvett engem. Valamennyi örvényed és hullámod össze-
csapott felettem. Azt mondtam, elvetettél szemed elől. bárcsak látnám ismét szent 
templomodat. Körülvettek engem a vizek egészen a torkomig. bekerített engem a 
mélység. Fejemet elborította a hínár, lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre összecsu-
kódtak felettem a föld zárai, de te kihúztad a gödörből életemet, Uram, én Istenem! 
Mikor gyötrődött bennem a lélek, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, 
szent templomodba. Akik a hiábavaló semmiségekhez, bálványokhoz ragaszkodnak, 
elveszítik boldogságukat. Én azonban hangos hálaadással áldozom majd neked, és 
megadom, amit fogadtam. Az Úrtól jön a szabadulás.”

Valljuk meg őszintén, nem csodáljuk azokat a biblikusokat, akik azt gondolják, 
hogy ez az imádság nem tartozott bele az eredeti szövegbe, mert nem egészen felel 
meg annak a szövegkörnyezetnek, amely az elbeszélő részben kibontakozott előttünk. 
Van itt szó tengerről, de hogy a tenger mélyére vettettem és körülcsavarodott rajtam 
mindenféle hínár, meg hogy szeretnék a templomba visszajutni, itt valami kozmikus 
veszedelem áldozataként fordul az Istenhez ez az ember és nem azt mondja, hogy itt 
csücsülök a hal gyomrában és tapogatom a belső részeit, és attól tartok, hogy meg-
emészt – ezekről nem beszél. De mégis lehet, hogy pont azért, mert ez egy költői 
szöveg, a költészet megszokott frazeológiájával építkezik és maga a szerző írta ezt így, 
és tartotta meg abban a lebegő helyzetben ezt az imádságot. Azt látjuk, hogy már az 
Istenhez fordul Jónás, valamilyen formában a bizalmát is kifejezi az Istenben, és nem 
azt mondja, ha már így utolértél és még mindig ragaszkodsz hozzá, hát elmegyek 
Ninivébe, de azt igen, hogy szeretnék a templomba menni, hátha visszaengedsz oda, 
ahonnan elindultam.
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Talán annak a reménye van benne, hogy te láttad, akár meg is halnék, csak oda 
ne kelljen mennem, de mégsem akartad, hogy meghaljak, talán megengeded, hogy 
visszamenjek és lemondasz arról, hogy ilyesmire kényszeríts, és akkor minden meg-
oldódik. 

„Ekkor az Úr parancsára a hal kihányta Jónást a szárazra.” Nem tudjuk, hogy föld-
rajzilag hol vagyunk, mindenesetre valahol a tengerparton, és Jónás minden további 
vállalkozásra készen áll, már csak az Istennek kell rendelkeznie róla. Akkor az Isten, 
mintha mi sem történt volna, megismétli azt a mondatot, amellyel a könyv elején 
Jónáshoz fordult. „Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz és azt mondta, kelj fel, menj 
Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.”

Eddig is az Isten volt a kezdeményező. Először ő szólt, hogy tedd ezt, Jónás másfelé 
ment, akkor az Isten vihart támasztott, aztán halat küldött. Most az Isten megint 
elmondja azt, amit már elmondott, de nem tett szemrehányást Jónásnak, nem lec-
kéztette meg, hogy te Jónás, kellett neked a hajóba beszállnod, még a hajóbért is 
megfizetted, ekkora költségbe verted magad, hogy előlem menekülj. Nem, az Isten 
újra elmondja, amit korábban: menj Ninivébe. És most „felkelt erre Jónás, és elment 
Ninivébe, az Úr szava szerint”. Most sem tudjuk, mire gondol. Azt látja, hogy nem 
menekülhet, nincs más hátra, mint előre. Meg kell tennie, amit az Isten akar, a többit 
majd meglátjuk. 

Valószínű, hogy a szerző nem sokat törődött a földrajzzal. János vitézhez hasonló 
földrajzi tájékozatlanságban vagyunk, mert a hal tengerparton hányta ki Jónást, de 
Ninive a tengerparttól 500 kilométerre van. „Hal legyen a talpán”, amelyik Ninivébe 
fel tud menni, hogy a város közelébe hányja ki Jónást, és nem tudjuk pontosan, hogy 
felment az Arab-öbölbe, vagy bagdad közelébe, és ott hányta ki, ami legközelebb 
van Ninivéhez, de ha a Földközi-tengerben marad, onnan még több száz kilométert 
kellene Jónásnak mennie. Itt úgy tűnik, mintha hipp-hopp ott volna rögtön, és már 
csak be kellene zörgetnie a városkapun. 

„Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy városa volt Istennek.” Ez is furcsa. Mi 
tudjuk, Ninivét Krisztus előtt 512-ben pusztították el a babiloniak, és akkor 500 hek-
tárnyi területen feküdt a város. Ez nem háromnapi járóföld, de mindenesetre óriási 
város Jeruzsálemhez képest, ami akkor 20 hektárnyi területen épült. Ninivéről azt kell 
még tudni, hogy valaha az Asszír birodalom fővárosa volt, az asszírok voltak azok, 
akiknek a Közel-Kelet történetében először támadt az az imperialista ötletük, hogy az 
egész környező világot egy nagy birodalomban össze kellene fogni. Csakugyan elmen-
tek Egyiptomig, a Kaukázusig, és egy óriási birodalmat hoztak össze nagyon kemény, 
kegyetlen háborúkkal. Ennek a nagy birodalomnak a fővárosa volt valaha Ninive. 
Akkor, amikor ezt a történetet írták, Ninivének már csak a híre élt. Ahogy Jónásról a 
bibliában olvasott a könyv szerzője, ugyanúgy Ninivének is csak a hírét ismerhette. 
Ahogy mi tudjuk, hogy létezett a török időkben a Héttorony, és Sztambulban oda 
zárták a magyar rabokat, vagy más példával bécs volt számunkra az idegen főváros, 
ahol a hivatalok voltak, ahová rendelték az embereket és törvénykeztek felettük. Va-
lahogy ilyesféleképp élt a zsidók történeti emlékezetében Ninive, az ellenség nagy 
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városa. Most pedig úgy beszél róla a szerző, mint az Isten városa. Az is az Istené, mert 
ahogy a szárazföldet és a tengert alkotta, a többi ember, s az ellenség városa is az övé. 
Ezért küldi oda Jónást, hogy figyelmeztesse őket a bűneikre és arra, hogy az Isten 
haragja meggyűlt felettük, mint egy nagy felhő, és most veszedelem fenyegeti őket, 
ha észbe nem kapnak.

Jónás tulajdonképpen egy figyelmeztető követségbe indul: fenyeget benneteket az 
Isten haragja. „Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy városa volt Istennek. Alig-
hogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: még negyven 
nap és Ninive elpusztul.” Ennyi Jónás prédikációja. Nem mutat rá Ninive bűneire, 
nem ostorozza, csak ennyit mond, még negyven nap, és Ninive elpusztul.

Képzeljük el, hogy Miskolcra valaki beállít, és azt mondja, még negyven nap, és 
Miskolc elpusztul. Nem valószínű, hogy Miskolc bűnbánatot tartana, hanem röhög-
nének ezen az emberen. Jónás ezt az egy mondatot hajtogatja, és ez a megdöbbentő 
ebben a bibliai elbeszélésben, nem az, hogy a hal lenyeli, és a hajaszála sem görbül, 
és három nap után elevenen kihányja és Jónás megy tovább, hanem az, hogy amikor 
Jónás Ninivében elmondja ezt az egyetlenegy mondatot – semmiféle bizonyítékot 
nem mutat, csodát sem művel, hogy őt az Isten küldte, mégis – „Ninive lakói hittek 
Istennek és böjtöt hirdettek. Nagyjaik és kicsinyeik egyaránt szőrruhát öltöttek. Ami-
kor a beszéd Ninive királyához eljutott, felkelt trónjáról, letette palástját, szőrruhába 
öltözött, hamuba ült, és közhírré tétette és megparancsolta Ninivében, a királynak és 
főembereinek rendeletére se ember, se állat, se marha, se juh ne egyék, ne legeljen és 
vizet se igyék. Öltsön szőrruhát ember és állat, és kiáltson nagy szóval az Úrhoz, térjen 
meg mindenki gonosz útjáról és istentelenségéből, ami kezéhez tapad. Ki tudja, hátha 
visszafordul és megbocsát az Úr és lelohad haragjának tüze és nem veszünk el.”

Ez a legmeglepőbb és leghihetetlenebb ebben a könyvben, hogy a niniveiek ennek 
az egy embernek a figyelmeztetésére bűnbánatot tartanak és ilyen mesebeli méreteket 
ölt ez a bűnbánat, hogy még az állatokat is – egyébként is szőrösek – külön szőrru-
hába öltöztetik a bűnbánat jeléül és ők sem ehetnek semmiféle abrakot, táplálékot. 
Mindenki böjtöl, pedig az állatok csak nem vétkeztek. De azért nekik is böjtölniük 
kell, és vizet sem kapnak. Megtér mindenki gonosz útjairól és istentelenségéből, ami 
a kezéhez tapad. 

A biblikusok felfigyeltek erre a fordulatra, hogy a király hirdetménye így kezdődik: 
„A királynak és főembereinek rendeletére”. A perzsa királynak a hivatalos ediktu-
ma kezdődik szóról szóra így. Ez a könyv a perzsa korszakban, vagy azután keletke-
zett. Részben a Joppé adata, részben ez a fordulat igazolja, hogy nem keletkezhetett 
a Krisztus előtti 8. században, mert egy olyan bürokratikus fordulattal kezdődik a 
király nyilatkozata, amit a perzsa korszakban szoktak meg ennek a vidéknek a lakói. 
A perzsa király így tette közhírré a maga rendelkezéseit. 

Most azt hirdeti ki, hogy „tartson mindenki böjtöt, hátha visszafordul és megbocsát 
Jahve és lelohad haragjának tüze és nem veszünk el”. Ez az, amire Jézus is rámutatott, 
hogy Jónás szavára megtértek a niniveiek, itt pedig Jónásnál nagyobb van, és ti az én 
szavamra nem tértek meg. Micsoda népek vagytok… A Jónás könyve zsidó olvasók-
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nak szól, az írója ezzel akar tükröt tartani eléjük, hogy egy pogány nagyváros egyetlen 
ember szavában felismeri az Isten üzenetét, és csakugyan a lelke mélyén él az, hogy 
amiben mi élünk, okkal nem tetszik az Istennek. Tartsunk bűnbánatot, hátha meg-
menekül a város. Itt van ez az ember, akit az Isten küldött. Felismerik az Isten küldöt-
tét, aki semmiféle csodát nem tesz. Ők még azt sem tudják, hogy egy hal gyomrában 
volt, nincs semmi, amivel Jónás igazolná a szavát. Ezekben mégis megindít egy mély 
bűntudatot és az kitör belőlük, azt mondják, csakugyan bűnösök vagyunk, tartsunk 
bűnbánatot.

Mi történt erre? „Mikor látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz út-
jukról, megbánta Isten a rosszat, amelyről azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta 
rájuk.” Az első fejezetben a hajósokat látjuk, akik a vihar láttára az Isten kegyét keresik, 
a bűnöst bedobják a tengerbe, az elcsitul és hálát adnak az Istennek. Ezek pogányok 
voltak. Itt megint egy pogány társaság, akikhez eljön ez a kelletlen próféta, aki nem is 
nagyon embereli meg magát, hogy a szívükhöz szóljon, hanem ezt az egy mondatot 
elmondja néhányszor, és erre megtér az egész város, és Isten megkönyörül rajtuk.

Mondhatnánk, hogy itt akár vége is lehetne a könyvnek. Azt gondolnánk, Jónás 
is belátta, hogy sokkal könnyebb dolga volt, mint ahogy elképzelte, megtért a város, 
milyen jó, hogy engedelmeskedtek az Istennek, és milyen szép, hogy az Isten egy ilyen 
nagy feladatot bízott rá. Ha a városbeliek látták, hogy elmúltak a felhők a fejük fölül, 
akkor hálásak lesznek és Jónást tejben-vajban fürösztik, megköszönik neki, hogy meg-
mentette őket a közelgő pusztulástól.

De a könyv nem így folytatódik. A negyedik fejezetben megint Jónást látjuk, ahogy 
a második fejezetben is csak ő szerepelt. Megint az Úrhoz fordul, de most nem be-
letörődő imádsággal, hanem váratlan keserűséggel. „Nagy szomorúság vett erre erőt 
Jónáson. Haragra gerjedt és könyörgött az Úrhoz, és mondta: kérlek Uram, vajon 
nem erre gondoltam-e akkor, amikor még otthon voltam? Ezért menekültem sietve 
Tarziszba, mert tudtam, hogy kegyes és irgalmas Isten vagy. Türelmes és nagyirgalmú, 
aki megbánod a rosszat. Így hát Uram, kérlek, vedd el az életemet tőlem, mert jobb 
nekem a halál, mint az élet.”

Most derült ki, miért nem akarta a küldetését vállalni Jónás. Nem attól félt, hogy 
kinevetik, vagy megkövezik, hanem attól, ami tényleg bekövetkezett, hogy megtérnek 
a niniveiek. Jónás alig várta már, hogy Ninivét elpusztítsa az Isten. Azt mondta, csak 
nem fogom figyelmeztetni őket erre a veszedelemre. Csak pusztítsa el őket, mert meg-
érdemelték. Ezek az én népemet sanyargatták, ez híres, dölyfös város, és a végén még 
az én szavamra térnek meg és megússzák, hogy az Isten végre megsokallja a bűneiket 
és elpusztítsa őket. Azzal a reménnyel megy mégis el, hogy ha ennyire muszáj, hát 
elmondom, de talán mégse válik valóra a félelmem. 

Ehelyett azonban az történik, amit olvastunk, és ekkor buggyan ki belőle a keserű-
ség és ekkor árulja el az Istennek és – az Isten biztos tudta – nekünk, olvasóknak is, 
hogy miért nem akart engedelmeskedni. Most pedig haragszik az Istenre az irgalmas-
sága miatt és nem akar élni egy olyan világban, amelyikben az Isten hajlandó a bűnös-
nek ilyen könnyen irgalmazni. Hát akkor érdemes jónak lenni, ha a rosszakat is ilyen 
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könnyedén szaladni engedi az Isten? Érdemes hűségesnek lenni az Isten törvényéhez, 
ha néhány napos böjt után egy ilyen bűnös városra Isten az irgalmát ráteríti?

„Kérlek, vedd el az életemet, mert jobb nekem a halál, mint az élet.” Mégiscsak az 
lett volna a jobb, ha a tengerben meghalok, és most nem akarom ezt túlélni. Nem 
akarok egy olyan világban élni, ahol az irgalom törvénye felülírja az igazságosság tör-
vényét. „Mondta erre az Úr: azt hiszed, hogy jogos a te haragod?” Érdekes, az Isten 
is milyen szűkszavú. Nem érdemli meg ez a próféta, hogy különösebben magyaráz-
kodjék. Hallja az ő keserű dohogását, és beüt egy szöget a fejébe: „azt hiszed, hogy 
jogos a te haragod? Jónás aztán kiment a városból, és a várostól keletre letelepedett, 
és ott hajlékot készített magának. És leült alatta az árnyékban, hogy lássa, mi történik 
a várossal.”

Hátha elmúlik az idő, a negyven nap, abbahagyják a böjtöt, és esetleg lesz olyan 
ember, aki azt mondja, jól lóvá tett bennünket ez a Jónás, nem történt semmi baj, 
biztos akkor sem történt volna, ha nem térünk meg. Folytassuk ott az életünket, ahol 
abbahagytuk. Jónás akkor azt mondhatja majd az Istennek, hogy látod, eddig tartott 
a nagy megtérés, légy szíves mégis pusztítsd el őket, mert nem érdemlik meg, hogy 
irgalmazz nekik. Leül, és azt mondja, várjunk, hátha lesz még itt nemulass.

Leül az árnyékba, hogy lássa, mi történik a várossal. „Erre az Úristen repkényt 
növesztett – nem tudjuk pontosan, milyen növény az – és az Jónás feje fölé kúszott, 
hogy beárnyékolja a fejét és védelmezze, mert elbágyadt. Jónás nagyon megörvendett 
a repkénynek.” Meleg volt, sütött a Nap, legalább a repkény tartotta az árnyékot a 
feje fölött, az Isten szeretetének megnyilvánulását látta benne. Halat küldött, amikor 
a tengerbe dobták, most pedig, hogy üldögélt a tűző Nap alatt, és ki tudja, meddig 
kell még ott ülnie, egy repkényt növesztett az Isten a feje fölé, milyen kedves tőle, 
hogy velem is törődik. Legalább egy kicsit engeszteli a keserűségemet, haragomat. 
„Másnap, hajnal hasadtával az Úr egy férget rendelt oda, és az megszúrta a repkényt, 
úgyhogy az elszáradt. Mikor aztán felkelt a Nap, az Úr forró, égető szelet rendelt oda, 
a Nap pedig rátűzött Jónás fejére. Olyan rosszul lett, hogy a halált kívánta magának, 
mondván, jobb nekem meghalnom, mint élnem.”

Mondta már, és most újra mondja. A bibliában kevés ember van, aki a halált kí-
vánja. Jónás ezek közé tartozik, azt akarja, hogy meghaljon. Lám, még itt is a barát-
ságáról, kegyességéről, gondoskodásáról tanúskodott a repkény, és most biztos, hogy 
nem magától jött ez a féreg, és nem véletlen, hogy elrágta a gyökerét, hanem az Isten 
űz tréfát velem. Megfoszt attól, amit a kegyességének jeleként ilyen örvendezve fogad-
tam. Most aztán az Isten is kevésbé takarékos szavakkal szólal meg.

„Mondta ekkor az Úr Jónásnak. Azt hiszed, hogy jogos a te haragod a repkény 
miatt? Mondta: jogos a haragom mindhalálig. Mondta ekkor az Úr: te bánkódol a 
repkény miatt, pedig nem dolgoztál érte, nem nevelted. Egy éjszaka támadt és egy 
éjszaka elpusztult. És én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több, 
mint százhúszezer ember van, aki nem tud különbséget tenni jobb és bal keze között, 
és számos állat?”

Ezzel a kérdéssel végződik a könyv, és hogy mit mondott erre Jónás, azt nem tud-
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juk. Az is érdekes, mit mond az Isten. Nem arra hivatkozik, hogy te Jónás, hát látod, 
mennyire megbánták a bűnüket, mégiscsak megérdemlik. Azt mondja, én már akkor 
megszántam Ninivét, amikor büntetni készültem. Már akkor is gondolkodtam azon, 
hogy annyira ütődöttek ezek, hogy talán nem is felelősek igazán a vétkeikért. Van 
olyan ember, aki a jobb és bal keze között nem tud különbséget tenni. Hogy tudna 
különbséget tenni a jó és rossz között? Egy csomó állat is van, gyerekek is, akik ár-
tatlanok. Értsd meg, hogy én más szemmel nézem a bűnt is, mint ti, akik a mások 
bűne miatt szenvednek, és érthető, hogy haragudtok rájuk. De énhozzám a bűn is 
másként ér föl, mint tihozzátok. Sok mentséget látok, ami a bűnöst is szeretnivalóvá 
teszi számomra. Nem olyan egyszerű nekem elsöpörni egy várost. Valami ilyesmit 
mond az Isten. 

Az, hogy a könyv az Isten szavával végződik, azt jelenti, hogy írója azzal a fel-
tételezéssel írta, hogy mi, akik olvassuk, Jónáshoz hasonló módon gondolkodunk 
Ninivéről, a másképpen élő emberekről, és arról, mi volna az Istennek a dolga. Az, 
hogy ezeket elpusztítsa, letarolja a földről, s hagyja, hogy mi viruljunk itt, akik az 
ő törvényei szerint élünk. Megjutalmazzon, és nyilvánvalóvá tegye, hogy mennyire 
meg van elégedve velünk, és mennyire haragszik azokra, akik a mi életünket ke-
serítik. Nekünk is szól az Istennek ez a mondata. Nekünk kell rá felelnünk Jónás 
helyett, hogy elfogadjuk-e, amit mondott, elgondolkozunk-e rajta, vagy megátal-
kodunk, és azt mondjuk, amit Jónás: ha te így gondolkodol, akkor én nem akarok 
tovább élni. 

Nagyon érdekes ez a könyv a pluralista világban, posztmodern korban, amiben 
most élünk. Érdekes akkor, ha meggondoljuk, mennyire zárt volt az Ószövetség vilá-
ga, és hogy ebben a könyvben az Istenről nemcsak azt olvassuk, hogy az egész földet 
ő teremtette, hanem hogy egy pogány városban is vannak dolgok, amiket szeret. Mi 
szívből utáljuk ezt a várost, nem biztos, hogy nekünk van mindenben igazunk. Nem 
ok nélkül utáljuk, de talán az Istennek nem egészen tetszik ez a mi utálatunk. Azt 
várná tőlünk, hogy tudjuk méltányolni azt, ami bennük mégiscsak érték, hogy tudjuk 
megszólítani őket, hátha mégis fogékonyak volnának arra, hogy az Isten szavát meg-
hallják általunk. Hátha minket is küld ehhez a városhoz, minket is arra késztet, hogy 
hirdessük neki az Isten irgalmát.

Nekem mindig eszembe jut, amikor a Jónás könyvét olvasom, hogy a pátriárka-
történetben van egy másik jelenet, amit végül felidéznék, hogy az Úristen meglá-
togatja Ábrahámot, aki megvendégeli. Amikor elindul az Isten tőle, megkérdezi 
Ábrahám, mi járatban van erre, és a három angyal, akik közül az egyik talán maga 
az Isten, azt mondja, hogy Szodomába megyünk, el akarjuk pusztítani. Szodoma 
szintén egy bűnökkel teli pogány város. Akkor Ábrahám nem azt mondja, hogy hát 
csak menj, mert már én is nagyon megsokalltam, hanem elkezd alkudozni, hátha 
mégis vannak Szodomában igazak is, és akkor azokat is elpusztítod a bűnösökkel 
együtt? Ha csak ötven igaz van, már azokért is érdemes megkímélni ezt a várost. 
Nem bánhatsz úgy az igazakkal, mint a bűnösökkel. Erre azt mondja az Isten, jó, 
hát ha van ötven igaz, akkor nem pusztítom el Szodomát. Ábrahám azt mondja, 
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de hátha csak negyven van, amiatt a tíz miatt, aki hiányzik, amiatt pusztítod el a 
várost? Erre az Isten nem azt mondja, nem amiatt, hanem azt, hogy jó, ha már így 
alkudozunk, legyen negyven. És addig alkudozik Ábrahám, hogy lealkudja, ha tíz 
igaz van, akkor is megkönyörül rajtuk az Isten. A végén aztán kiderül, hogy tíz sincs 
és elpusztul Szodoma. 

Már az Ószövetségben van példa arra, hogy egy nagyon igaz ember nemhogy fi-
gyelmeztetné azt a várost, ahová az Isten büntetni megy, hanem alkudozni kezd, és 
addig könyörög, amíg az Isten késznek mutatkozik arra, hogy ha csak tíz igazat talál, 
megkönyörül a városon. Jónás meg nemhogy alkudoznék az Istennel Ninivéért, ha-
nem túlságosan irgalmasnak találja. Az Isten haragszik Jónásra, és szerette Ábrahá-
mot. Minket arra tanít, hogy úgy nézzük a másként élőket, meg a gonoszságba merült 
világot is, hogy ne a pusztulását kívánjuk, hanem fedezzük fel ami jó, és ha az Isten 
türelmes hozzá, legyünk mi is türelmesek. Persze, hogy nehéz elviselni az embertelen-
séget. Küzdhetünk ellene, védekezhetünk is, azért nem haragszik az Isten, de ne azért 
imádkozzunk, hogy szakítsa rájuk az eget.

Érdekes ez a könyv, és érdekes, hogy belekerült a bibliába, és a zsidók is szent 
könyvként, prófétai könyvként olvassák. Én biztosra veszem, hogy az első olvasói sem 
gondolták, hogy egy szó szerint megtörtént esemény, de a tanulságai nagyon fontosak 
és elgondolkodtatók. Újra mondom, olyasféle ez, mint Jézusnak egy példabeszéde. 
Van is hasonlóság a Jónás könyve és a tékozló fiú története között, ahol a tékozló fiú 
testvére szintén felháborodik, amikor az apa visszafogadja azt a fiút, aki a vagyona 
felét eltékozolta. Az apa neki is azt mondja, fiam, gyere be, mert ez a te testvéred 
elveszett és megkerült, örüljünk inkább és ne bosszankodjunk. A mi viszonyunk is 
megváltozik, ha te ezt belátod, és örülsz velem. Valami ilyesmiről szól ez a bibliai 
könyv. Egy kicsit babits is félreértette. Nagyon szép költeményt írt róla, a maga ta-
pasztalatát írta bele, de babitsnál nem tér meg Ninive, az Isten mégis irgalmaz neki. 
Ezt a mély mondanivalóját babits, anélkül, hogy teológiai könyveket olvasott volna 
erről a könyvről, megsejtette, és a saját életének a példázatát látta benne, hogy ő is 
ilyen prófétaként prédikált a pusztulásról, és az Isten irgalmas volt, akkor hát az a 
dolgunk, hogy mi is örvendjünk rajta és ne bosszankodjunk. Az Isten nem feltétlenül 
olyan szigorú, mint amilyennek mi látni szeretnénk, és emiatt nem haragudni kell rá, 
hanem fel kell nőni hozzá. Ez a dolgunk.

(A Miskolci Egyetemen március 12-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Fodor György

Apokalipszis

A végső idők A titkos Jelenések könyvében

Papp András görög katolikus egyetemi lelkész vezette be az előadást: egy 
izgalmas, érdekes témát hallunk most az előadótól a Jelenések könyvéről. 
Nem véletlen, hogy a keleti egyház liturgikus használatra bezárja a Jele-
nések könyvét, nehogy megzavarja híveinket, félreértésre sokan láthatnak 
benne lehetőséget, és találnak is. Tudjuk, hogy a szekták legkedveltebb 
könyve, ezzel szoktak rátörni az emberekre. Az első fejezet 3. verse így 
szól: „Boldog az, aki olvassa és hallja ennek a jövendölésnek igéit és meg-
tartja mindazt, ami abban meg van írva, mert az idő közel van.” Mi 
is boldogok akarunk lenni, és ennek a boldogságnak megértésére előre is 
megköszönöm rektor úr segítségét.

Örömmel jöttem, hogy erről az igen nehéz könyvről beszéljek, hiszen ahogy 
András atya mondta a bevezetőben, valóban az értelmezéseknek, félreértéseknek 
egész skálájával találkozhatunk, ha a Jelenések könyvéről van szó. Pedig ha tisztáz-
nánk az alapfogalmakat, akkor beláthatnánk, hogy valójában nem is olyan érthe-
tetlen ez a könyv. Csak meg kell hozzá vizsgálni néhány irodalmi és teológiai hát-
teret és összetevőt, amelyek segítenek nekünk megvilágítani a Jelenések könyvének 
értelmét.

Műfaj, kor, hagyomány

Először is, ahogy az egyik római tanárom mondta, textus Dominus, a szöveg nagy 
úr. Egy szövegnek irodalmi műfaja van, először meg kell nézni, milyen műfajban 
íródott. Ennek a könyvnek a műfaja apokalipszis, ez azt jelenti, hogy feltáró irat. Ter-
mészetfölötti dolgokról akar szólni, nem hétköznapiakról. Isten titkait akarja feltárni, 
és éppen ezért olyan nyelvezetet használ, ami eltér a hétköznapi, közérthető, sokszor 
triviális nyelvezettől. Sokkal magasabb röptű, szimbolikus nyelvezetet igényel ez a 
műfaj, amely Isten jelen és jövőbeli titkairól akar szólni.

A második, hogy vissza kell helyezni egy művet abba a korba, amelyben író-
dott. Ki írta és miért, milyen körülmények között, mit akart a szerző mondani. 
Ezt nevezzük történetkritikai módszernek. Ezzel kapcsolatban is konszenzus van a 
kutatók között azt illetően, hogy ez az apokalipszis az első század vége felé, Krisztus 
után 100 körül keletkezett, Patmosz szigetén, vagy Kis-Ázsiában, de ez gyakorlatilag 
mindegy. A lényeg, hogy egy nagy üldözés után vagyunk, ez pedig a Domitianus-
féle üldözés, 91-től 97-ig. Ez volt az első, nagy, szervezett, szisztematikus keresztény-
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üldözés az I. században. Tudjuk, hogy a Néró-féle üldözés Rómára és környékére 
korlátozódott, viszont Domitianus császár már egy szervezett és mindenben jól 
kivitelezett keresztényüldözést vitt végbe. Domitianus császárnak láttam a szob-
rát, a vatikáni kertekben van felállítva, Castelgandolfóban, egy kegyetlen császár, 
aki magát „dominus et deus”-szá, tehát úrrá és istenné tette. Ő valóban el akar-
ta tiporni a keresztényeket, és ez a keresztényüldözés végigsöpört az egész Római 
birodalmon. Sokakat meg is rendített. Miért? Nem szabad elfelejteni, hogy az I. 
évszázad kereszténysége a közeli parúzia várásában élt. Jézus második eljövetelét a 
közeli időkre várták. 

Kétféle nehézséggel is meg kellett küzdeni a század végén. Az egyik, hogy az Úr má-
sodik eljövetele késik, hol van már az Úr? Azt reméltük, hogy hamar vissza fog jönni. 
A második pedig, hogy keresztényüldözés rázta meg a birodalmat. Hiába mondta 
Jézus, hogy „nem nagyobb a szolga uránál”, „ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak”, ezek a keresztények elbizonytalanodtak. János egy ilyen szituációban írja a 
Jelenések könyvét, az Apokalipszist, Isten nem hagyja tudatlanságban, nem hagyja re-
ménytelenségben az övéit. Ez egy kardinális igazság. Feltárja nekik a jelen és a jövő tit-
kait. Ebben a szorongatott helyzetben ez a könyv nem pesszimista, nagyon is realista, 
ami reményt akar adni azoknak a keresztényeknek, akik ott, ilyen nehéz körülmények 
között éltek az első üldözés alatt és után. 

Ez a könyv liturgiai felolvasásra lett szánva. Az elején olvashatunk egy dialógust: 
„boldog az, aki felolvassa, aki hallgatja”, és a közösség mondja rá: „Ámen”. Tegyen 
hitvallást a közösség, és miután ez megtörténik, ő előadja ennek a próféciának igéit, 
méghozzá vasárnap. „Az Úr napján elragadtatásba estem.” Tehát egy liturgia, egy eu-
charisztikus háttér van a Jelenések könyve mögött.

Egy olyan embertől tanulhattam két féléven át Rómában, Ugo Vanninak hívják, 
van is tőle öt könyvem, aki húsz éven át csak a Jelenések könyvével foglalkozott. Egy 
félévben körülbelül 50 verset vettünk. Amit tudok erről a könyvről, azt őtőle tudom. 
Ma a világon ő az egyik legnagyobb szakértője ennek a könyvnek. Azt mondta, tisz-
tázzuk a könyv műfaját és azt, hogy mikor és ki írta – János presbiter, bár ennek sincs 
jelentősége, apostoli háttere van a könyvnek, ez a lényeg –, és hogy a szorongatásban 
élő keresztényeknek írta, hogy megvigasztalja és megerősítse őket.

A harmadik dolog, amit tisztázni kell, hogy ez a könyv nem választható el a hagyo-
mánytól – hogy akik ezt a könyvet kezdettől fogva elfogadták, hogyan értelmezték –, 
az I. század, és az utána következő korok keresztényeitől. Ez egy közösségben olvasott 
és értelmezett könyv volt. Ne gondolja senki, hogy most nekiáll, elolvassa a könyvet 
és utána megmondja, hogyan kell értelmezni. Van egy szerző, aki kifejezte, hogyan 
kell érteni, aztán van egy recipiens közösség, amelyik ezt befogadta, voltak követőik, 
akik ezt megélték és egyformán értelmezték. A Szentírás és a szenthagyomány ilyen 
értelemben sem választható el egymástól.

Az egyház mindig is így értelmezte, ma is így értelmezzük, és én elmondom, melyek 
az értelmezési horizontok. 
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Szimbólumrendszerek

Tisztázni akarom azt, hogy ez a könyv nem hétköznapi nyelven van írva. Milyen 
szimbólumrendszerekkel találkozunk?

Először is ott a számszimbolika, a numerikus szimbolizmus: a számoknak jelen-
tése, átvitt értelme van. A 7-es szám a teljességet jelenti vertikális, transzcendentális 
értelemben. A 4-es szám is a teljesség, de horizontális értelemben: a Föld négy fo-
lyója, a négy sarka, a Föld négy szele. A 3 és fél, a 7 fele, a töredékességet, ideig-óráig 
tartót jelent. A 7–1 a tökéletlenség, a hetes dimenziótól, a szentség dimenziójától 
való megfosztás. A 6-os negatív szám. A 3-as például háromszor elmondani valamit, 
a legnagyobb fokozást jelenti. A háromszor szent a legnagyobb szent, a háromszo-
ros jaj a legnagyobb jaj, legnagyobb csapás, a háromszor 6, a 666 a legnagyobb 
gonoszság. 

Az antikrisztus megjelenése mit jelent? Az első keresztények látták Nérót, akit 
fenevadnak írtak le, majd Domitianus császárt, aki a keresztényüldözést végre-
hajtotta, s azt gondolták, hogy ő a visszatérő Néró: Nero redivivus. Az újraéledő 
Néró. Mivel Néró neve héberül „neron keszar”, és a héber betűknek számértékük 
is van, a név számértéke 666-ot ad ki. Itt nem kell tovább fantáziálni, vissza kell 
helyezni az egészet abba a korba, hogy János közössége tudott héberül. A 666 
itt nem más, mint a visszatérő Néró, a par excellence keresztényüldöző. Minden 
korban ez a fenevad, ez az antikrisztus nem más, mint az Isten-ellenes erőknek a 
megtestesítője. 

Ez tehát a 666 jelentése. Így mentünk versről versre, szóról szóra, ahogy Ugo Vanni 
professzor úr mindig mondta: dekódolni kell a szöveget. Minden mögött van egy 
mélyebb jelentés, és egy átvitt értelem. 

A numerikus szimbólumok után beszélhetünk kromatikus szimbólumokról is, szín 
szimbólumokról. Tudjuk, a vörös szín, az égő vörös a sárkánynak a színe, a kegyet-
lenséget fejezi ki. A fekete a halált, a fakó a halálközelit. A fehér a győzelem színe. 
beszélhetünk állatalakú szimbólumokról. Ott a fenevad, ott a sas, amely a horizonton 
szárnyal és mondja a háromszoros jajt. Annak is szimbolikus jelentése van. Ott a 
bárány, megölve, aztán azok az élőlények, amelyek Isten trónja körül állnak, görögül 
úgy mondjuk: teriomorf, állatalakú szimbólumok, aztán az antropomorf szimbólu-
mok, például a jobb kéz. A trónon ülő a jobb kezében tartja a tekercset. A jobb kéz 
mindig a hatalomnak és a tudás birtoklásának szimbóluma. Trónon ülni: ülni az 
uralkodó ül, akinek mások fölött hatalma van. A kívülről, belülről teleírt tekercs: az 
egész történelem, a legapróbb részleteivel együtt. Ez van a trónon ülő kezében. Ezek 
tehát antropomorf szimbólumok, amit szintén dekódolni kell: Isten kezében van a 
teljes történelem, ő a történelem ura. 

Az ószövetségi jövendölésekről is szólni kell. A Jelenések könyve az egyedüli az Új-
szövetség 27 könyve közül, amelyik egyszer sem idézi direktben az Ószövetséget, 
de több, mint 330 utalást tartalmaz rá. Ezt is észre kell venni egy-egy vers, egy-egy 
szövegrész mögött, és azt is be kell vonni az értelmezésbe. Tehát többszörös szimbó-
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lumrendszer van a Jelenések könyvének szövege mögött, és ehhez mind érteni kell. 
Utána lehet nézni mindennek, és kérdezni kell, hiszen ezért vagyunk mi, papok, 
tanárok, szakemberek.

Értelmezési szintek

Mielőtt egy konkrét szövegen keresztül bemutatnék egy elemzést, elmondom azt a 
négy kurrens értelmezést, amely az egész katolikus egyházban, de talán minden szak-
értő körében elfogadott. Abban a körben is, amelyik az egyik, vagy másik értelmezésre 
helyezi a fő hangsúlyt. 

Az első, ezt már mondtam, a kortörténeti értelmezés. Ez annyit jelent, hogy ez a 
könyv a korabeli keresztényekhez szól, őket akarja vigasztalni és felemelni. Ők az 
elsőrendű címzettjei, de nemcsak ők. 

A második az egyháztörténeti értelmezés. Ez arról szól, hogy ez a könyv a minden-
kori egyház történetét mutatja be, a kezdetektől a végéig. A vége teljesen pozitív, op-
timista: Jézus Krisztus győz. Ő a történelem középpontja, ő a fehér lovas. Övé lesz a 
győzelem, lett légyen akármilyen ideiglenes hatalma a gonoszságnak. Mert nem volt 
olyan időszaka az egyháznak, amikor valamelyik egyházrészét valamelyik földrészen 
ne üldözték volna. Néha itt van nagypéntek és máshol húsvét és pünkösd, aztán for-
dítva. Az egyház történelme a kezdetektől fogva egészen a végéig, amikor a mennyei 
Jeruzsálem alászáll, és Isten lesz minden mindenben, új eget és új földet látunk.

A harmadik az eszkatologikus értelmezés, a végidőbeli. Ennek a képviselői azt 
mondják, hogy ez a könyv kimondottan a végidőkről szól. Ez is igaz. Csak egyet ne 
felejtsünk el, hogy Jézus feltámadásakor elkezdődött a végidő. Mi az eszkatonban 
élünk, a végidőben. Új kinyilatkoztatás már nem lesz, ezt tudjuk értelmezni, amit 
ránk hagyott az egyház, az apostolok, evangélisták, és ezzel az értelmezéssel fogunk 
elmenni, amikor tényleg vége lesz a világnak. Ahogy volt kezdete a történelemnek, 
vége is lesz, és mi már ebben a végidőben élünk. Csak azt nem kell gondolni, hogy 
egyes koroknak bizonyos eseményeire szabad csak leszűkíteni a Jelenések könyve 
egy-egy fejezetét, mondatát. Ezek az események már megtörténtek, többször is meg-
történhettek és lesz majd egy utolsó, amikor utoljára fog megtörténni, akkor lesz 
vége a történelemnek. Tehát – teológiai alapon – a végidőkben élünk, a történelem 
és az üdvösségtörténet egy síkon zajlik. Nincs egy külön üdvösségtörténet valahol 
fölöttünk egy bizonyos magasságban, mi pedig éljük a történelmet. Úgy tudnám 
ezt a linearitást kifejezni, hogy történelem és üdvösségtörténet spirális alakban halad 
előre az alfa ponttól az ómega pontig. 

Van tehát egy alfa pont, megy előre a történelem, mert mi nem a ciklikusban, 
hanem a lineáris történelemszemléletben hiszünk, és egyszer eljut az ómega pontig, 
de közben a dolgok ismétlődnek és fejlődnek is intenzitásukban. A gonoszság is nö-
vekszik a történelemben, láthatóan és láthatatlanul is (ha nem lennék keresztény, nem 
volnék optimista, mert elég rossz irányban halad a világ sokszor), de tudjuk, ahol a 
bűn elárad, ott túlárad a kegyelem. Közben tehát a jóság és a kegyelem is növekszik, 
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Isten hatalma is, pótolja, sőt „übereli” a gonoszság intenzifikációját, így fog beletor-
kollni a történelem az ómega pontba. Nem szabad egy-egy eseményre, pláne korabeli 
eseményre leszűkíteni a Jelenések könyve egy-egy fejezetét, egyes epizódjait. Lehet 
úgy mondani, hogy a második világháborúról szól, de nem kizárólagosan. Lehet ese-
ményeket beazonosítani, de nem csak arról van szó. Ez tehát a végidőbeli értelmezés, 
de ilyenfajta elképzelésben, ahogy kifejtettem.

A negyedik értelmezési mód a spirituális, ami azt mondja, hogy az ember bensejé-
ben, lelkében, egzisztenciájában lejátszódó harcot akarja tükrözni a Jelenések köny-
ve, amelyben a jó és a rossz küzd egymással, és mind a kettő kap külső támogatást. 
Részben a gonoszság erőitől, részben a jóság, tehát Isten oldaláról, és ebben nekünk 
a végső harcot meg kell vívni a jó oldalán, és a fehér lovas mellett kell befejezni. Ez 
is igaz. Én tehát azt mondom, nézzük együtt mind a négyet, a kortörténeti, az egy-
háztörténeti, az eszkatologikus és a spirituális értelmezést is. Együtt nézve kap teljes 
spektrumot az ember.

Kiemelt részek

A Jelenések könyvének kulcsa és középpontja Jézus Krisztus. Ez az 5. fejezetben 
kiderül, amikor a hétpecsétes könyvtekercs miatt (a 7-es szám a szakrális teljességet 
jelenti) a látnok sírva fakad, hogy ki az, aki átveszi a tekercset, kibontja és elolvassa. 
Nem képes rá senki, de odalép hozzá valaki: „miután keserves sírásra fakadtam, 
mert senki sem volt méltó rá, hogy kinyissa a könyvet és beletekintsen, a vének egyi-
ke így szólt hozzám: ne sírj, nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő 
nyitja ki a könyvet, s töri fel hét pecsétjét.” Tehát Jézus Krisztus az, aki számunkra 
megnyitja a történelem értelmezését. Isten nem hagyja az övéit tudatlanságban, és 
Jézus Krisztuson keresztül feltárja a történelem titkait. Ez nem más, mint hogy 
a gonoszság és az Isten melletti erők harcolnak egymással, de a végső győzelem a 
bárányé lesz. 

Egy következő kérdés: hányan fognak üdvözülni? A 7. fejezetben van erről szó. 
„Hallottam a megjelöltek számát, száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak va-
lamennyi törzséből.” (Tehát 12x12x1000.) A zsidókból és pogányokból álló egyház 
beszorozva ezerrel. Az ezres szám a Jelenések könyvében a nagyon sokat jelenti. A 
száznegyvennégyezer nem konkrét, hanem szimbolikus szám, nagyon sokan fognak 
üdvözülni a zsidókból és pogányokból álló egyház tagjai közül. Miután megmondja, 
hogy száznegyvennégyezren, azt mondja: „ezután akkora sereget láttam, hogy meg 
sem lehetett számlálni, minden nemzetből, törzsből és népből”. Akármelyik kom-
mentárt olvastam, mindegyik azt mondta, hogy ez azonos a száznegyvennégyezerrel. 
Az üdvözültek megszámlálhatatlan sokasága és ez a szám ugyanaz. Nem áll ellentét-
ben a kettő egymással.

Végül nézzük a konkrét fejezetet, amit kiszemeltem, a 12. fejezetet, hogy bemutas-
sam ezt a fajta dekódolást, ezt az egzegézist. „Az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, 
kinek öltözete a Nap volt, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” Tehát 
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az égből, a transzcendens világból érkezik most valamilyen üzenet. Az asszony égi 
tulajdonságokkal van felruházva. A tizenkét csillagból álló korona az Ószövetség 12 
törzsét jelenti. „Az asszony, mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyöt-
relmében kiáltozott.” Az asszony az I. évszázadban még nem a Mária-kultuszt jelenti, 
hanem az egyházat szimbolizálja, amelynek a természetfölötti csúcsai az égben van-
nak, de a földön él. Az asszony (tehát az egyház) az, aki világra hozza minden korban 
a Messiást. Ez az asszony (a későbbi időkben már persze Szűz Máriára vonatkoztat-
ták), az egyház állandó szülési fájdalomban van, miközben a világ számára megszüli 
Jézus Krisztust. 

„Akkor egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy, tűzvörös sárkány. Hét feje és tíz 
szarva volt”, a hét fej (valószínű, hogy hét királyra utal) az erő jelképe, de a tíz 12–2, 
nem teljes szám, azaz nincs teljhatalommal felruházva. „Fejein pedig hét királyi koro-
na”, tehát van hatalma, méghozzá jelentős. „Farka lesöpörte és a földre sodorta az ég 
csillagainak harmadát (ez a bukott angyalokat jelképezi). A sárkány odaállt a vajúdó 
asszony elé, hogy mihelyt szül, fölfalja gyermekét.” A sárkány, az Isten-ellenes erők, 
a gonoszság, az ördög és az ő seregei minden korban el akarja ragadni az emberektől 
Jézus Krisztust. Ez a sátán célja. „Fiúgyermeket szült, aki majd vasvesszővel kormá-
nyozza az összes népeket.” Itt kiderül, hogy a Messiásról, tehát Jézusról van szó. „El-
ragadtatott, és Isten trónjához vitetett.” Akárhogy próbálja tehát elragadni a gonosz 
erő ezt a Messiást az emberektől, Isten mindig megvédi. „Az asszony pedig a pusztába 
menekült, ahol egy Istentől előkészített helyet talált, és ott ezerkétszázhatvan napig 
(ez a világtörténelmet jelenti, nagyon hosszú időt) tápláltatott.”

Ez egy hat versből álló egység. Mindenki látja, hogy mennyi ószövetségi, kortör-
téneti motívum van mögötte, ugyanakkor az egyház egész jövőbeli történelmét is be 
akarja mutatni. A Jelenések könyve ilyen összetett és én szeretném, ha mindenki úgy 
olvasná, mint egy reményt adó könyvet. Ez bennünket megvigasztal, olvassa min-
denki nyugodtan. Ha tudja ilyen szemlélettel olvasni, ahogy én most próbáltam fel-
vázolni, megmagyarázni, akkor nem fog eltévedni, tudja applikálni a könyvet a saját 
életére, a saját történelmére is.

(A Miskolci Egyetemen április 9-én elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Tőkéczki László

Biblia és politika

biblia és politika: ennek mindig van aktualitása, de ez az év a biblia éve a keresztyén 
egyházak közös támogatásával, ezért biztosan sokféle szempontból fognak a bibliáról 
beszélni, amely a jövő keresztyén emberének az „élet könyve”, személyesen mindig 
megmondja az embernek, hogy az Úristen teremtési rendjében hogyan kell élni, mit 
kell keresni, a válságokban és örömökben egyaránt milyen módon lehet Isten köze-
lében élni.

Ha most túllépünk a teológián, mert a biblia és a politika, bár nem teológia nél-
küli dolog, mégis sokkal aktuálisabb összefüggést vizsgál, azt látjuk, hogy a biblia 
némelyik könyve, például a Királyok könyve folyamatos politikatörténeti leírásnak 
is nevezhető. Más esetekben is, a próféták könyveitől kezdve az Újtestamentumon 
át az Apostolok Cselekedeteiig egy kornak a kontextusából fejtik ki, mi az Úristen 
szándéka, és mi az embernek a célja. 

2008-ban a biblia Magyarországon a legtöbb családnak megvan. Hogy hányan és 
hogyan olvassák, már sokkal nehezebben felmérhető, és nyilvánvaló, ahogy az ország 
lakosságának hozzávetőlegesen egyötöde kapcsolódik az egyházakhoz és a hitgyakor-
láshoz, ez az egyötöd az, amely tud úgy gondolkodni a bibliáról, mint a könyvek 
könyvéről, amelyből személyes tanácsot is lehet kérni. A többiek sokat hallanak a bib-
liáról, például arról, hogy anélkül a művészeteket sem lehet megérteni, az irodalmat 
sem, hiszen állandóan találkozhatnak olyan utalásokkal, amelyek bibliai történetekre 
vonatkoznak. Ezért a biblia a művelődés része is, függetlenül attól, hogy valaki hívő 
ember, vagy nem.

Más oldalról nézhetjük a bibliát úgy is, ahogy sokan, meglehetősen obskurus mó-
don, hogy különböző titkokat rejt, olyanokat, amelyeknek a felfedésével az ember 
különleges tudáshoz jut. Filmeket szoktak erről készíteni, kódokat vélnek felfedezni 
benne. A modern ember úgy van ezzel a könyvvel, hogy egyre kevésbé tud hinni Is-
tenben, de egyre inkább hiszékeny bármilyen tekintetben. A biblia így eladható áru 
is, amely film, színházi műsor, ismeretterjesztő előadás témája is lehet.

Ha hívő keresztyénként nézzük, nem más, mint a hatalommal kapcsolatos tanács-
adása az Úristennek az emberek felé, hiszen a politika a hatalom megszerzésének, meg-
tartásának, az ezzel kapcsolatos tevékenységeknek olyan bonyolult összessége, amely az 
idők során sokat változik. A bibliának sajátos a viszonya a politikához, mert időnként 
helyére is teszi. Abszolút szuverén Úristenről beszél, akihez képest a politika legfeljebb 
egy autonóm alrendszer. Tehát a biblia viszonylagosítja a politikát, ami különösen az 
olyan rendszerekben fontos az emberek számára, amelyekben a politikai hatalom min-
denekfölöttinek látszik, legyőzhetetlennek és mindent meghatározónak. 

Az Újtestamentum Krisztusa a politikát másképpen viszonylagosítja, az erővel 
szemben az erőtlenségnek, az isteni kapcsolatnak az erejét szimbolizálja. Az én erőm 
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erőtlenségemen keresztül érvényesül, mondja Krisztus, és ezzel megint a politikát re-
dukálja. Nem minden a politika, és a Jézus Krisztus-i életmű, ha szabad ezt a kifejezést 
használni, nem más, mint a politika folyamatos helyretevése, hiszen Jézust sokszor a 
zelóták, a „nemzeti zsidók” azzal próbálják kísérteni és nehéz helyzetbe hozni, hogy 
a római hatalommal kapcsolatos kérdéseket tesznek fel neki. Jézus mindig kikerüli 
ezt a csapdát. Hogy kell-e adót fizetnünk, olyan kérdés, aminek csapdájába könnyen 
beleeshetne az ember, aki nem magasabbra néz, és nem többet akar az embernek adni, 
mint pusztán egy elmés választ.

Jézus egész életében szemben állt a politikával, mert miközben benne élt, végig 
arra figyelmeztette az embert, hogy belülről építkezzen. A politika mindig kívülről 
építkezik, struktúrákat hoz létre. Persze a modern világ ideologikus politikái nem 
véletlenül krisztusi alapról indultak el, minden tévedésük és hazugságuk ellenére, hi-
szen mindig új embert, új világot akartak teremteni. Ezek mind krisztusi képek és 
célok, de ezeket mindig ki akarták forgatni magukból, erőszakkal, manipulációval, 
vagy úgy, hogy megsemmisítsék őket. Már a francia forradalom óta ismert, hogy aki 
túl sokat gondolkodik, meg kell kurtítani egy fejjel, és akkor a probléma megoldódik. 
A politika emberi része mindig arra irányul, hogy az emberek tudják, mettől meddig, 
merre, hogyan mehetnek.

Jézus „politikája” más, mindig belülről akarja az embert formálni, hogy a politika 
kívülről tényleg megváltozzon. A modern világban túl a hatalmon, az erőszakon, az 
a legszomorúbb, hogy a gazdasági erőszak is olyan méreteket ölt, etika nélkül, hogy 
a nagy tőkekoncentráció képes lesz a világot maga alá gyűrni, miközben saját magu-
kat is megsemmisítik. Önmagában a pénzzel nem lehet messzire jutni – erre Jézus 
Krisztus is figyelmeztetett –, mert az csak eszköz. Akkor lehet gonosz, ha az embert 
megkísérti és olyan indulatokat, vágyakat, ambíciókat ébreszt, amely Istennel és az 
embertársakkal szembeni lépésekre fogja motiválni.

A biblia és a politika minden koron aktuális volt. A régebbi hatalmak, amelyek ma-
gukat Isten kegyelméből valónak állították be, szabályozni akarták a biblia tartalmát. 
Sokszor megkísértette ez az egyházakat is, hogy csak az ő értelmezésük alapján, és a 
tól-ig határokon belül lehessen az embereknek olvasni. A biblia mindig „veszélyes” 
volt a hatalomra, és a politikára. Veszélyes persze arra az emberre is, aki mint minden 
abszolútum, önveszélyessé teszi az értelmezést, ha mindent a „belsőnek” akar. Ha azt 
a krisztusi tanítást, hogy belülről vezérelt ember legyen, abszolutizálja, és magát teszi 
normává, nem ismerve külső korlátokat. Itt mutatkozik meg a bibliának az a fajta 
kiegyensúlyozottsága, melyben lehetetlen lenne az, ami a mindenféle új típusú szek-
tákban divatos, de az volt a régi, utópista-típusú szektákban is, hogy a biblia tanítá-
sának egyes elemeit, egy-két mozzanatát kiemelve az összefüggésekből, arra építkezve 
akarjanak létrehozni valamit.

Nem véletlen, hogy a biblia a politika szempontjából veszedelmes, mert az ilyenfaj-
ta szektásságok, egyfajta csoport-ideológiák az emberi hatalommal szembefordíthatók 
és szembe is fordulnak. Nem véletlenül használtam azt a kifejezést, hogy Isten terem-
tési rendjében való olyan életet tanácsol a biblia, ahol az ember tudomásul veszi, mi a 
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küldetése, mire van szabadsága és korlátja. A modern ember és a modern politika itt 
van a legnagyobb bajban, mert nem képes tudomásul venni, hogy nemcsak szabadsá-
ga, hanem korlátai is vannak. Kényszerei, felelőssége és kötelességei is.

Hihetetlen finomságú elemzések írhatók le arról, hogy mit tanácsol a Szentírás. Ho-
gyan kell élni, hogyan kell viszonyulni a családtagokhoz, a barátokhoz, a szomszédok-
hoz, más népekhez. Ez fontos, hiszen a biblia a zsidó világ talaján keletkezett, mégis 
egyetemes. bárhol értelmezhetővé válik az ember számára, amennyiben hittel közelít 
a dolgokhoz. Itt kezdődik a modern politika nagy dilemmája, hiszen még abban sem 
nagyon hisz, amit maga hirdet. A biblia pontosan megfogalmazza a hit tartalmát, a 
politika régebben (nálunk még 18 évvel ezelőtt is) megmondta, hogyan kell élni. 

Ma is vannak olyan emberek, akik már nem ideológiát hirdetnek, sőt „ideológi-
átlanságot”, és azt mondják, hogy a piacban kell hinni. Abban, hogy van egy olyan 
instrumentum, egy olyan szféra a világban, amelyik az embereket jól elrendezi, min-
denkit a helyére állít. Mindenkiről eldönti, jó-e vagy rossz, teljesítőképes, vagy lúzer, 
ahogy mondják, vesztes. 

A biblia arról szól, hogy az ember mindig nyertes lehet, még veszteségei közepette 
is. Ez a keresztyénség igazi nagy diadala, amit a nem hívő ember nehezen tud elkép-
zelni. Mikor Dániel a tüzes kemencébe került, azt mondta: „az Úristen megment, de 
ha nem tenné is…” Ez egy fontos mozzanat és ez vonatkozik az Újtestamentum sok 
példázatára, de maga a krisztusi példa is ugyanez. Ő abban dicsőül meg, hogy emberi-
leg belehal a világba, és ez másoknak életet ad. A biblia ettől az élet könyve, mert Jézus 
megmutat valamit, amit az ember belül sokszor érez, csak nehezen tudja megvalósíta-
ni, mert igen sok erő kell hozzá. A biblia olvasása ezt az erőt adja meg az embereknek 
a hit által. Különböző történelmi összefüggésű keresztyének érezhetik meg azt, hogy 
persze, nagyon fontos önmagában is az egyházszervezet, a liturgia, az ünnepek, és 
mindaz, ami kifejezi az embernek az Úristenhez való rendezett közeledését, de leg-
fontosabb „a halk és szelíd hang meghallása”, amit nem szabad abszolutizálni, mert az 
ember a gyarlóságával a saját vágyait véli az Úristen rendelésének elfogadni.

A biblia tehát minden oldalról, akárhogy közelítünk hozzá, akár az egyes embe-
ren, akár a politikán keresztül, a közösségre, a világ fenntartására, az életre irányul. 
A modern politika itt megint bajban van, mert az abszolutizált piaccal, a korlátlan 
versennyel az élet ellen lép fel. Ezzel azt mondja ki, hogy vannak felesleges emberek, 
akiknek nincs munkahelyük, akikre nincs szükség és legfeljebb segélyt kapnak. Az 
élet nem arról szól, hogy valakinek gyerekei legyenek, hanem hogy karriert csináljon 
és minél több pénze legyen. A biblia és a politika itt ismét szembe megy egymással, 
mert a modern világ azzal, hogy az Istent kizárta saját köréből és azt mondja, hogy én 
vagyok az isten, a bibliát is kizárta.

Ettől kezdve lesz egy olyan kedves gyűjtemény, ahonnan a művészetek, az iroda-
lom, de még a tudomány is sokféle dolgot felépített, amit illik ismerni, mert ha az 
ember színházlátogató, vagy tévénéző, belebotlik ezekbe és nem tud mit kezdeni 
velük. A biblia, mint az életvezetésnek egy olyan biztos forrása, amely arról szól, 
hogy az ember megértse saját magát, ki van zárva. A modern emberek nagy többsége 
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pszichológus által akarja megérteni magát, vagy olyan típusú, abszolutizáló új vallási 
szervezetekben, amelyek üzletek, megélhetések, és rosszul értelmezett szabadságból 
fakadnak: jogom van másokat pszichotechnikai eszközökkel és a legkülönfélébb for-
mákban függőségbe hozni. 

A biblia és a politika megint szemben áll egymással. A gyarlóság a politikában 
mindig benne volt, a hatalmat sokan rossz célokra használták, de néha ráborították a 
keresztyénségnek a leplét, és azt mondták, hogy ez az Isten akarata. A modern politika 
biztos abban, hogy az ő akarata akkor is jó, ha másoknak nem az. Ma Magyarorszá-
gon sokan nem értik, hogyan lehet rezzenéstelen arccal azt mondani valamire, hogy 
jó, amikor nem az. Egy öregedő, rossz egészségű országban hogy lehet jó, ha kevesebb 
pénzt költünk az egészségügyre. 

A bibliában Mózes könyvei, vagy az Ótestamentum bármelyik, talán kevésbé ismert 
könyve arról szól, hogy az Úristen dicsőségében az ember benne van a rendben és az 
élet ajándéka fantasztikus lehetőség. A biblia értelmet ad az ember életének, anélkül, 
hogy tudálékos, vagy tudományos akarna lenni. Nem véletlen, hogy közel van a mű-
vészetekhez, mert képes beszéddel tanít, hogy mindenki megértse, kevés műveltséggel 
is. A modern tudomány sokszor azért hatástalan, mert nem tudja érthető módon 
megfogalmazni az emberek számára azt, amit ajánl. Jézus példázatai a korabeli legsze-
gényebb, legműveletlenebb emberek füléhez is elértek és ámulattal hallgatták, mert 
értették. Igaz, „erővel és hatalommal tanított, nem úgy, mint az írástudók”.

A politika ma az írástudókhoz hasonlít. Egyre több fegyverrel, egyre több manipu-
lációs lehetőséggel, egyre több üresjárattal. A bibliában nincsenek üresjáratok, legfel-
jebb az ember hallása időnként alkalmatlan annak megértésére, amit olvas, amit hall. 
A biblia és a politika nem választható el egymástól, a fundamentalisták hiába akarják 
ezt megtenni. Az Amerikában keletkezett bezárkózás, vagy új farizeizmus, hogy az 
ember kegyessége elég önmagának, nagy tévút. A politikát nem lehet átengedni azok-
nak, akik semmit nem akarnak tudni az Úristenről, Jézus Krisztusról. A keresztyén 
ember felelősséget visel a politikáért is, ezért kell ezt a kérdést állandóan napirenden 
tartani. A bibliába nincs beleírva szó szerint, hogy mit kell csinálni, Isten szelleme 
szól benne, örök időkre és időtlenül arról, hogy az ember kicsoda, mi lehet és mivé 
kell lennie. Azt látni kell, hogy amikor magát hatalommá és mércévé teszi, semmivel 
nem különb, mint azok a nem hívő politikusok, hatalmak, piachívek, akik nélkül a 
világ boldogabb lehetne. 

Itt mutatkozik meg a biblia örök bölcsessége, hogy azt mondja, a politika is mindig 
feladatot ad az embernek. Az élet értelmébe az etikus, az értelmes, a kötöttséget felis-
merő politika is beletartozik. Ha így tekintjük, lehet, hogy kevesebbet tévedünk, mint 
ha fundamentalistán azt hinnénk, hogy csak nekünk szól az Úristen, és amit hallunk, 
az a norma. A világ sokkal gazdagabb és bonyolultabb, és a biblia mindenkihez szólva 
ezt a bonyolultságot is képes megoldani.

(Elhangzott február 21-én a miskolci Európa Rádióban)
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KeLeMen DIDÁK CSoDÁS ÉLeTe ÉS MŰKÖDÉSe

A Minoriták Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett Magyarországi és Erdélyi Rend-
tartománya, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és az 
MTA Miskolci Területi Bizottsága április 17–18-án tudományos konferenciát rendezett 
Kelemen Didák születésének 315. és pappá szentelése 300. évfordulója alkalmából. A 
megnyitó ülésen az esemény védnökei közül megjelent és köszöntő beszédet mondott 
Német László verbita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, dr. Surján 
László, a KDNP alelnöke, az Európai Parlament képviselője és dr. Ódor Ferenc, a 
megyei közgyűlés elnöke. 

A konferencián 29 előadás hangzott el, valamennyi Kelemen Didákról, illetve a 
XVIII. század Magyarországáról és a korabeli Miskolcról, a társadalmi és vallási 
viszonyokról tájékoztatta a hallgatókat. A tanácskozás kurátora, Dobos Marianne író 
hatalmas munkát végzett a szervezéssel, olyan előadókat hívott meg szerte az ország-
ból és a Miskolci Egyetemről is, akik értői a témának, elkötelezett tisztelői Kelemen 
Didáknak és szívükön viselik a nagy templom- és iskolaépítő minorita boldoggá-ava-
tásának ügyét. Külön ki kell emelni a sorból P. Bogdan Adamczyk minorita plébá-
nost, aki előadása mellett maga is sokat tett a konferencia sikeréért. 

Az első nap estéjén a Minorita-templomban Ternyák Csaba egri érsek mutatott be 
szentmisét és imádkozott Kelemen Didák sírja előtt, április 28-án, Kelemen Didák 
emléknapján pedig Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök – aki részt vett 
a konferencián, sőt elnökölt is az egyik ülésen – mutatott be szentmisét a templom-
ban. Az alábbiakban négy előadás szövegét közöljük és még egy írást, amely szintén 
Kelemen Didákkal foglalkozik.

Boda László

Ki a boldog, ki a szent?

„Ki a betyár, ki a szent, Magyarhonban ki a szent?” – kérdezi egyik emlékezete-
sen szép versében Mécs László, már száműzetése idején, bakonyi „remeteként”. Azt 
tudjuk, ki a betyár, azt már kevésbé, hogy ki a szent és ki a boldog. Kelemen Didák 
atya boldoggá-avatásán már régóta fáradoznak azok, akik őt erre méltónak találták 
és találják, meglátva és értékelve benne  a katolikus restauráció kiemelkedő belső 
misszionáriusát. A realitások embere vagyok, teológusként is. És nem azért vagyok 
itt, Miskolcon, eleget téve a megtisztelő meghívásnak, hogy Didák atya boldoggá-ava-
tását sürgessem, bár persze nagyon szeretném.  Inkább azért vagyok itt, hogy valami 
olyan dolgot is elmondjak a jelenlévők vigasztalására, amit nekem kell elmondanom. 
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Annál inkább tehetem ezt, mert azt a 
megtisztelő felkérést is megkaptam, már 
sok évvel ezelőtt, hogy Mindszenty bí-
boros boldoggá-avatásához az ő erkölcsi 
személyiségét méltassam. Örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek. S annak beve-
zetőjében már utaltam arra, amit most 
indításként elmondok, mert nagyon 
lényegesnek tartom, hogy erről tanús-
kodjam.

Elmondom tehát újra,  hogy a bol-
doggá-avatásra fölterjesztett katolikus 
személy, férfi vagy nő, akkor is meg-
kapja a megérdemelt rangját a hívő 
közösségben, ha a hivatalos beatificatio 
nem történik meg, vagy ha arra tartósan 

várni kell. Sok a türelmetlen hívő a világban. Köztünk is.  Sokan szeretnék a maguk 
jelöltjét hozzásegíteni a boldoggá-avatáshoz, de ez nem valósulhat meg minden eset-
ben. Hogy hány jelölt van a boldoggá-avatásra? biztos, hogy sokkal több, mint azok, 
akiket az egyház hivatalosan is boldoggá avat.

Az én szememben egyáltalán nem arról van szó, hogy a futóatléták olimpiai mércé-
jét alkalmazzam. Vannak a győztesek, és vannak, akik a „futottak még” kategóriájába 
nyernek besorolást. Ott is akadnak olyanok, akik itthon ünnepélyes fogadtatásban 
részesülnek, negyedik, ötödik vagy hatodik helyükkel, amely pontszerző. Vannak, 
akik vigasztalásul már közmondássá tették, hogy „Az olimpián a részvétel a fontos”. 
Nekik van igazuk. Aki egyszer itthoni eredményei alapján kijut az olimpiára, és ott 
képességéhez mérten szerepel, az már megérdemli a nemzet tiszteletét, akkor is, ha 
nem kerül fel a dobogóra. 

Amit tehát nyomatékosan mondani kívánok, az a következő: ne szűnjék meg buz-
gólkodásunk Didák atya boldoggá-avatása ügyében, de ne is keseregjünk, ha nem 
sikerül, vagy egyelőre nem sikerül.   Mert akit Isten népe különös tisztelettel és sze-
retettel övez,  annak a megszentelt élet tekintetében már megvan a kellő rangja, és 
az méltó arra, hogy fölterjesszék az egyház színe elé. Azt viszont tudnunk kell, hogy 
a fölterjesztetteknek csak töredékét avatják hivatalosan is boldoggá, még kevesebbet 
szentté. S azt is el kell ismerni, hogy ebben mi, magyarok, igazán nem panaszkod-
hatunk. Mert kevés olyan ország van, amelyik katolikusainak számarányát tekintve 
több szentet és boldogot tisztelhetne, mint mi, akkor is, ha egyes szentjeink esetében, 
mint amilyen Árpád-házi Szent Erzsébet, más országgal osztozunk. Ugyanakkor arról 
sem szabad megfeledkezni, hogy hazánkból és a magyar egyházból a jelenben is olyan 
jelöltek vannak fölterjesztve, és már hosszabb idő óta, mint Kaszap István vagy az 
Eucharisztia vitelének vértanúja, brenner János atya, hogy csak ezt a kettőt említsem. 
Mégis valamennyit megelőzi Mindszenty bíboros, akinek boldoggá-avatását minden 

Boda László
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igaz keresztény magyar várja. Őt ebben a várakozásban mindenképpen megilleti az 
elsőbbség.

Nem az én tisztem, hogy Didák atya megszentelt életét ismertessem, inkább a bol-
doggá-, ill. szentté-avatásról kívánok szólni a rövid időkeretben. 

1. Ki voltaképpen a szent? – teszem fel hát a kérdést. Mert − Mécs László versére utal-
va − megismétlem, hogy ki a betyár, jól tudjuk. A válaszhoz a klasszikus görög filozó-
fia által ránk hagyományozott három alapvető értékkategóriát kell elővenni.  Ezek: az 
igaz, a jó és a szép. Schütz Antallal hozzájuk csatolható, mint negyedik összegező ér-
ték: a szent. Az igazság kiemelkedő képviselői a tudósok, a jóságé az erkölcsi jellemek, 
a szépségé a művészek. A szent értékét pedig a szentek képviselik, mint Isten sugárzó 
tanúi a világban. Az említett három alapértéket tekintve azok kiemelkedő képviselői 
különleges tiszteletet vívnak ki az emberi közösségben. Az irodalom és a tudomány 
kivételesen rangos képviselői például  Nobel-díjat kapnak. S most ne firtassuk, hogy 
ebben mennyire érvényesül az osztó igazságosság, és mennyire a különféle érdekek 
szempontja.

 A boldoggá-, ill. szentté-avatást mindenesetre ehhez lehet hasonlítani. A megszen-
telt élet sugárzó tanúit az egyház „oltárra emeli”. No nem azért, hogy imádjuk őket 
− ezt Didák atya is kiemeli egyik prédikációjában −, hanem hogy a liturgia keretében 
kapják meg a megérdemelt tiszteletet, hivatalosan is, az egyház jóváhagyásával. Ami 
tehát a Nobel-díj a maga sajátos áttételében egy kiváló tudósnak, olyanféle kitüntetés 
a boldoggá- vagy szentté-avatás a megszentelt élet kiemelkedő tanúit illetően.

Nem tudom elfogadni, hogy a szentnek, amennyiben ez a szó az emberi személyre 
és nem szent tárgyakra vonatkozik, két különböző jelentése volna: az erkölcsi töké-
letesség vagy az Istenhez való tartozás bensőséges formája. Ezt még a régi katolikus 
lexikonban olvastam. Nincs „vagy ez, vagy az”. Mert nagy jellemei a pogány életfor-
mának is voltak. Ma is magas szinten tüntetik ki például azokat, akik sokat tesznek 
a világbékéért. A sportban pedig fair play-díjat is osztanak. A szent mint személy, 
nem csupán erkölcsi nagyság. Hiteles értelemben mindig az Isten embere és sugárzó 
tanúja, de úgy, hogy vele együtt a hiteles emberség, a humánum sugárzó tanúja is 
egyben. Ez Teréz anya esetében világvisszhangot kapott. Amikor ezeket a sorokat 
papírra vetem, épp akkor adja a Duna Tv az életéről szóló kétrészes filmet. Még 
a német bírósági tárgyalásokon is többször elhangzik, hogy egy vádlott nagy elfo-
gultsággal úgy hivatkozik a saját önzetlenül önfeláldozónak mondott életére, mintha 
Teréz anya volna. S ezt a bíró szóvá is teszi, mert már közmondássá lett. Az erkölcsi 
jellem kiválósága persze feltétel a szentté-avatásnál. Mindez azonban elválaszthatat-
lan az Istenben való élettől, közelebbről: a Szentlélek ajándékaitól.   A bensőséges 
Isten-kapcsolat jellemzője, hogy a hitet, a reményt és a szeretetet „isteni erényeknek” 
is nevezzük, szemben mondjuk a bátorsággal vagy az önfegyelemmel. A szent tehát 
az erényeiben is úgy minősíthető, mint „Isten embere”, mint aki az Isten-képmást a 
remekmű szintjén képviseli. 

2. Mikortól számíthatjuk a boldog és a szent kitüntető minősítését az üdvösség tör-
ténetében? A Szentírás évében egészen az Ószövetségbe kell visszatekintenünk. Annak 
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pedig már egyik alapvető felhívása, hogy „Szentek legyetek”. S megvan hozzá a meg-
okolás is: „mert én szent vagyok” – mondja az Úr (Lev 11,44). S ez ugyanott hétszer 
megismétlődik. Ennek visszhangja az 1. Péter-levél felhívása (1,16). S ettől visszhang-
zik az egyház tanítása meg a keresztény spiritualitás, ha a szent jelző emberekre vonat-
kozik. Hiszen vonatkozhat a könyvek könyvére, a bibliára is, amelyet Szentírásnak 
nevezünk. 

A „szentek legyetek” tehát egyértelműen Isten akarata, amely már az Ószövetségben 
többszörösen elhangzó felhívás, bár leginkább a Mindenhatóra alkalmazva: „Szent, 
szent, szent a seregek Ura, Istene”. Ha Isten embereiről van szó, az Ószövetség szentjei 
voltaképpen az „igazak”, akik Isten útján járnak. Még Szent József is az „igaz” jel-
zőt kapja az evangéliumban. A Szent Dávid naiv, talán középkori népies elnevezés, a 
„Szent Habakuk!” pedig kifejezetten gunyoros szólás-mondás, azok részéről, akik nem 
értik igazán, miben rejlik a szent kivételes rangja. Ők talán a mozi sztárjainál nem is-
mernek nagyobbat. Még nem nőttek föl az értékelésükben. Mert ezeknek a sztároknak 
van egy komoly szépséghibájuk: az, hogy a színpadon vagy a képernyőn hősök, nem az 
életben, mint a szentek vagy azok, akiket az egyház boldognak minősít.

Az Újszövetség kezdetén  Jézus Krisztus már ezt a megszólítást kapja: „Te vagy az 
Isten szentje”, tehát te vagy „az” egyedülállóan szent. Ez pedig Jézus isteni mivoltának 
legalább rejtett elismerése. A szent mint Isten embereinek minősítése az ősegyházban 
válik elfogadottá. Elsősorban Pál apostol az, aki leveleiben a névtelen, de hűséges 
keresztény híveket is szenteknek nevezi. Ez ma is érvényes minden olyan keresztény 
hívőre, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, aki tehát az üdvösség útján jár és 
mentes a halálos bűntől. Ők természetesen még nem azok a szentek, akiket az egyház 
hivatalosan is szentekké nyilvánított és nyilvánít.

 Az ősegyházban a szentnek nyilvánítás gyökerei a vértanúk tiszteletére vezethetők 
vissza. Ők az életüket is odaadták a hitükért és a kínzásokat is elszenvedték. Nevüket 
ezért följegyezve listába vették, mint ma a háborúk hősi halottjait. Ez a lista a „ká-
non”, amelyből a szentté-avatás később a kanonizáció nevet kapta. Ebben az értelem-
ben beszélünk kanonizált szentekről.

3. Hogyan történik a szentté-avatás? Ma már úgy, hogy a pápa az egyház nevében 
ünnepélyesen szentté nyilvánít valakit a Szent Péter-bazilikában. A szentté-avatás jo-
gát III. Sándor már a 12. században pápai jognak nyilvánította. Előtte püspökök is 
éltek a joggal. S a pápa az egész egyház számára előírja a szentté avatott tiszteletét. 
A nevesebbek bekerülnek a liturgiába és a saját környezetükben, hazájukban vagy 
a hatáskörükbe tartozó országokban olykor kiemelt ünneppel, sőt akár ünnepi év-
vel emlékeznek rájuk, mint ahogyan mi emlékeztünk 2007-ben a németekkel együtt 
Árpád-házi Szent Erzsébetre. Előfordul, hogy egy-egy szent jelentősége nem csupán 
egyházi, de állami szempontból is kiemelkedő. Ilyen nálunk Szent István vagy a fran-
ciáknál Jeanne d´Arc ünnepe. 

Lényeges tudni, hogy a szentté-avatásban a pápa tévedhetetlen. Nem avathat tehát 
szentté olyan valakit, aki például kettős életet élt és a világosság angyalának mutat-
ta magát, holott titokban eladta lelkét a sátánnak. Ezért van az avatandó személy 
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életszentségének nagyon alapos kivizsgálása, amelynek során az „ördög ügyvédje” is 
elmondhatja ellenvéleményét, de azt bizonyítania kell. A megítélés bizonyos kérdé-
sekben módosulhat. Régebben a csodák, például a csodás gyógyulások kritériumához 
jobban ragaszkodtak, mint ma. De akkor is voltak kivételek. Aquinói Szent Tamás 
esetében a pápa állítólag azt mondta, hogy annyi csodát tett, ahány művet alkotott.  
A boldoggá-avatás rangban kisebb ennél, és a részegyházakat vagy a keresztény közös-
ségeket érinti. Ha például Kelemen Didák ferences atyát boldoggá avatnák, az ő tisz-
telete a Magyar Katolikus Egyház keretében maradna, ill. rendjén belül. Miskolc még 
külön is a magáénak vallhatná, aminek persze ma sincs akadálya. A módot azonban 
megszabja az egyház. A szent tisztelete többre jogosít, mint a boldogoké.  A boldogról 
például templomot elnevezni nem engedélyezett, de katolikus iskola megkaphatja a 
nevét.  A boldoggá- és szentté-avatás demokratikus jellege abban mutatkozik meg, 
hogy a kanonizáltat előzőleg Isten népe a maga különleges tiszteletével már mintegy 
szentnek tekintette. Ez persze nem döntő kritérium, hiszen számos olyan férfi és nő 
kap kiemelt tiszteletet az egyházban, akit nem avattak boldoggá vagy szentté. A nép 
szava ebben nem mindenestől Isten szava, ahogy a közmondás tartja. Közfelkiáltással 
nem lehet senkit szentté vagy boldoggá avatni.

S ami a pápák későbbi szerepét illeti, V. Szixtusz a 16. század végén külön kongre-
gációt bízott meg a szentté-avatás kérelmeinek kivizsgálására és ügyintézésére. XIV. 
Benedek a 18. század közepén írta meg a boldoggá-, ill. szentté-avatás egész menetét, 
amelynek alapvető előírásai bekerültek az egyházjogba is. II. János Pál pápa pedig 
köztudottan sok felterjesztettet avatott boldoggá, illetve szentté. S mi, magyarok, iga-
zán nem panaszkodhatunk, mint arra már utaltam. Van azonban egy emlékezetes 
mondás: „A tűz sohasem mondja, hogy elég”. A hívő emberek buzgósága minél több 
boldogot és szentet szeretne a liturgia keretében is tisztelni és megünnepelni. A meg-
szentelődés, a szent kivételes tisztelete és a szenteknek szeretetlángként kigyulladó 
gyertyái a lángok özönének megállíthatatlan terjedésével érzékeltetik Jézus szavainak 
értelmét: „Tüzet jöttem bocsátani a földre”. S mi már tudjuk, mit jelent az „élő szere-
tetláng”, amilyen Kelemen Didák is volt, aki − ez sem mellékes − új szállal kapcsol 
minket össze a Székelyfölddel.

4. Mi jellemzi a szenteket mint embereket? Semmiképpen nem az emberi termé-
szettől való elidegenedés. A „természetfölötti” szó megtévesztő, hiszen a kegyelem 
magát az emberi természetet emeli föl. Ezért hitelesebb, ha megszentelt természet-
ről beszélünk és a vad szőlőtő evangéliumi képét vesszük elő, amelyet  a kegyelem 
nemes szőlőtővé alakít át, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A szenten átsugárzik az 
Isten- és emberszeretet. A szentnek „aurája” van, s hogy mennyire az emberi ter-
mészet nemesedik meg benne, azt úgy is ki lehetne fejezni, hogy a szent a sugárzó 
humánum tanúja is a világban. Több szentről kiderült, hogy például jó humorérzéke 
volt. Ugyanakkor a szentnek nem jellemzője a puhaság. Tud kemény is lenni, ha kell. 
Mert az igazságosság nem különíthető el benne a szeretettől. Ezért fájó, hogy giccses 
„szentképek” áradata önti el Magyar Katolikus Egyházunkat. Holott a szentek, Jézus 
Krisztus nyomában, nagyon határozott egyéniségek. Mestermű, ahogyan a „Legyetek 
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jók, ha tudtok” című olasz film szeretetteljes iróniával szembesíti egymással Loyolai 
Szent Ignácot és Néri Szent Fülöpöt.

S a szentek, a nem kanonizált szentek is, mint Kelemen Didák atya, egyesíteni 
tudták a meditációt, az imádkozást, az elmélyedő magányt a cselekvéssel. Ők a tet-
tek emberei is. Ez különösen jellemző azokra, akik a világmisszióban vagy a Magyar 
Katolikus Egyház belső missziójában tevékenykedtek. Amikor az irgalmasság cseleke-
deteit gyakorolták, hihetetlen nehézségeket kellett elviselniük. De elviselték. Hiszen 
ez az életforma nem csupán fölfokozott aktivitás, hanem nagyfokú állóképesség is 
egyben: elviselni a megpróbáltatásokat. Hogy Didák atyának mi mindent kellett elvi-
selni, csak a pestisjárványt említve, majd elmondják az illetékesek.

Én befejezem azzal a vigasztaló gondolattal, amivel kezdtem. Nem csupán a hiva-
talosan boldoggá-avatottaknak van kiemelt rangjuk az egyházban, hanem azoknak is, 
akiket boldoggá-, ill. szentté-avatásra fölterjesztenek. S ebben Kelemen Didák mino-
rita szerzetesként olyan rangos társaságban van, mint a mi kiemelt tiszteletnek örven-
dő, meggyötört életű bíborosunk, az ateista diktatúra nagyon kemény fából faragott 
ellenállója, Mindszenty József.

Várunk tehát és imádkozunk. S elfogadjuk az egyház döntését.  Hiteles keresztény-
ként pedig ebben a szent ügyben is úgy tudunk könyörögni Kelemen Didák atya bol-
doggá-avatásáért, hogy kérő imádságunk a Miatyánk szavaival így végződik: „Legyen 
meg a te akaratod”.

(A MAB-székházban április 17-én elhangzott előadás szerkesztett változata)

Boda László: A magyar eredetkutatás és nyelvünk pere
A magyar őstörténet rejtelmeibe
vezet a kutató új kötete, 
mely az ugor kérdésre adott eddigi 
legpontosabb válasz is egyben.

Krimiszerű okfejtés és nyomozás 
az avar-kabar-ugor nyomvonalon, 
mindez páratlanul olvasmányos 
formában.

Ár: 2200 Ft. Kartonált.
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P. Bogdan Adamczyk oFMConv

Az oltár teológiája P. Kelemen Didák 
miskolci beszédének fényében

Bevezetés
A XVIII. század 20-as éveiben Miskolcon mindössze 5 nemes és 4 nem nemes ka-

tolikus család élt. A város területén nem volt katolikus templom. 1725-ben az éppen 
átutazóban lévő Kelemen Didákot megrendítette a katolikusok sanyarú sorsa, amely 
arra késztette, hogy az év március 15-én beadványt intézzen borsod megye vezetősé-
géhez, hogy a minorita rend kolostort és templomot építsen. Erre a célra kérte el a 
Tetemvár aljában romokban levő ősi Mária-templom helyét.

1. A Nagyboldogasszony-templom építése
1729-ben a Nagyboldogasszony-templom építkezésének a kezdete és a régi temp-

lom romjainak a feltárása esemény volt a miskolciak életében. De ugyanígy esemény 
volt az új templom alapkőletétele, majd a használatbavétele, az oltárkő megszentelése, 
és végül az első ünnepi szentmise.

2. Az oltár felszentelése 
1736. augusztus 1-jén Ft. gróf Erdődy Antal Gábor egri püspök a főoltár oltárkövét 

ünnepélyesen megáldotta és fölszentelte. Abban az évben augusztus 15-én, a boldog-
ságos Szűz Mária mennybevitelének az ünnepén első alkalommal tartották az égi 
pártfogó búcsúünnepét az új szentélyben. Az ünnepi szentmisét a város plébánosa, 
Ft. Deák Ferenc úr tartotta, az egri káptalan választott kanonokja. 

Mindkét alkalommal P. Kelemen Didák tartotta az ünnepélyes szentbeszédet, mely 
hitszónoki tehetségét árulja el. Előadásom alapjául a konszekráció alkalmával tartott 
szentbeszéd szolgál, melyben P. Kelemen Didák kitért az áldozati oltár szerepére, de 
ugyanakkor tanított az áldozatbemutatásból fakadó feladatokra, és a szentek helyes 
tiszteletére.

3. Az oltár rendeltetése
Az oltár kifejezést legtöbben a latin altare szóból származtatják, ami azt jelenti: elégetni, 

mivel ez volt az égő áldozat helye. Az oltár, amely körül az egyház az eucharisztia ünnep-
lésére összegyűl, a megváltás misztériumának két oldalát mutatja meg: az áldozati oltárt 
és az Úr asztalát. A keresztény felfogásban az oltár magának Krisztusnak szimbóluma, aki 
jelen van hívei körében, mint az értünk fölajánlott áldozat és a nekünk önmagát aján-
dékozó mennyei eledel. „Mi más Krisztus oltára, mint Krisztus testének képe?” –  mondja 
Szent Ambrus, és másutt: „Az oltár a test képe, és Krisztus teste van az oltáron”.

a) Az áldozat bemutatása
Hitünk egyik sarokpontja az, hogy az eucharisztia bemutatása valódi áldozati cse-

lekmény. A kereszténység egyetlen áldozatot ismer el: Jézus Krisztus kálváriai kereszt-
áldozatát. Az eucharisztia nem új áldozat, hanem a történelem egy meghatározott 
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pillanatában történő egyetlen véres áldo-
zatnak itt és most vér nélkül való megje-
lenítése. A tridenti zsinat tanítása szerint a 
szentmise nem csak ráemlékezés az akkori 
eseményre, hanem valóságos megjelenítés, 
amely a híveket részesíti a megváltás gyü-
mölcseiben.

Isten szolgája P. Kelemen Didák az oltár 
konszekrálásánál mondott beszédében rö-
viden az áldozat lényegét határozza meg: 
,,Az áldozat oly tisztelet, mely Istennél egye-
bet senkit nem illet, azért írja Szent Ágoston, 
hogy soha oly ember nem volt, ki annak ál-
dozott volna, kit Istennek nem tartott...”

Továbbá az áldozat jelentőségét állapítja 
meg, mondván:

,,Édes Atyám-fiai, minden keresztény em-
bernél bizonyos az, hogy Krisztus nem azért 
jött e világra, hogy az isteni tisztelet apad-
na, és megfosztatnék Isten az őhozzá illendő 
szolgálattól; hanem inkább, hogy terjedne és 
öregbednék az Isten-tisztelet”.  Végül így folytatja: ,,Tehát a keresztények között igaz 
és tulajdon áldozatoknak kell lenni, mellyel Isten tiszteltessék, mert ahol új Testamen-
tom rendeltetett, áldozatnak kellett ott lenni: a vég Vacsorán új Testamentom rendeltetett, 
azért áldozatnak kell lenni.”

Prédikációjában Didák atya a szentmiséről beszélve Szent Pálnak a zsidókhoz írt le-
vele alapján a törvény, a papság és az áldozat viszonyát és jelentőségét így emeli ki: ,,A 
Mise az Úr Jézus Krisztus testének és drágalátos szent vérének áldozata, mely rendeltetett 
Krisztus Urunktól az ő kínszenvedésének emlékezetére, bűneink kitisztulására, az Isten 
haragjának megengesztelésére.”

Az utolsó vacsora emlékét idézi fel hallgatói előtt, rámutatva a papság alapítására: 
,,Akkor rendelé az új Testamentomnak papjaivá az ő tanítványait, és megparancsolá ne-
kik és őutánuk a papságban következőknek ahogyan Lukács evangélistánál találjuk, hogy 
Hoc facite in meam commemorationem.”

A szentmise titkát bibliai kifejezésekkel magyarázza. A mise zsidó nyelven missah, a 
Szentírás magyarázata szerint jó akarat szerint való ajándék, melyről az Ószövetségben 
a Törvényhozó így ír: „és akkor üld meg a hetek ünnepét az Úrnak, a te Istenednek kezed 
önkéntes ajándékával, amelyet az Úrnak a te Istenednek áldásához képest kell bemutat-
nod” (MTörv 16,10). Hiszen Krisztus is saját akaratából áldozta önmagát érettük, mely 
újra meg újra jelenvalóvá válik az oltáron, ahogyan a prófétánál olvassuk: „Megkínoz-
ták, és alázatos volt, nem nyitotta ki száját; mint a bárány, melyet leölésre visznek, és mint 
a juh, mely nyírói előtt elnémul, nem nyitotta ki száját” (Iz 53,7). Erről a titokról Didák 
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atya e szavakkal szól: „Ez azért oly szent áldozat, amelyben legdrágább Isten ajándéka; 
viszontag Istennek bémutattatik és feláldozattatik az Istenünk fő uraságának megvallására, 
ajándékinak meghálálására, kérésinknek meghallgattatására, bűneink bocsánatára. Azért 
az a szent áldozat mutattatik bé a szent oltáron, hogy a keresztfán Krisztus megérdemlett 
kincse reánk terjedjen és tulajdonunkká légyen.”

Didák atya a szentmiseáldozat értékét nagy lelkesedéssel mutatja be, kiemelve a 
papi méltóságot is, mely hasonlóságot mutat Assisi Szent Ferencnek az Oltáriszentség 
iránti tiszteletével:

,,Ha a szeretetnek tüzét, mellyel kezdetitől fogva a világ végéig égnek a szentek, mind 
egybefűzöd; ha mindnyájoknak jóságos cselekedeteiket egybefogod; ha a mártiroknak szen-
vedésüket; confessoroknak, pátriárcháknak, prófétáknak, szerzeteseknek, remetéknek, akik 
magokat böjtölésekkel, éjszakai vigyázásokkal, ostorozásokkal, vasláncokkal sanyargatták, 
éjjeli s nappali könyörgésekbe foglalták, testi kívánságukat megfojtották, mondom; mind-
ezeket egy serpenyőbe tennéd, mégsem érnék fel azt az isteni tiszteletet, kit csak egy szent 
Mise (akárminémű paptól áldoztassék) foglal magában. Ne lássék senkinek, hogy sokat 
mondottam, okát adom: mert minden Misében önnönmaga Krisztus nemcsak áldozat, 
hanem maga a Főpap, ki az áldozatot bémutatja. Annak okáért a Misében kiváltképpen 
való tiszteletet ád szent Atyjának, mellyel a mi fogyatkozásinkat helyben viszi.”

 Az oltár szükségességét bemutatva a következőképpen beszél: ,,Ennek a titkos, mély-
séges, makula nélkül való, új Testamentombéli valóságos tiszta szent áldozatnak bému-
tatására Oltár kívántatik”. Már a pogány népeknél is el volt terjedve az áldozatok 
bemutatása. Az Ószövetségben Isten a pátriárkáknak és a prófétáknak megparancsolta 
a bálványok kiirtását és az egy Isten tiszteletére oltár építését. ,,Azért eleitől fogvást 
– mondja Didák atya – oltárok voltak és a régi templomokban ezer esztendő előtt épített 
oltárok találtatnak.”

(A MAB-székházban április 17-én elhangzott előadás szerkesztett változata)



2008/2. (14. szám)  45 

Kecskeméti Gábor

Rettenetes utolsó szempillantás

Kedves kollégámtól és barátomtól, a rendkívül széles tájékozottságáról ismert Szö-
rényi Lászlótól még abban az időben hallottam először egy 18. századi halotti prédi-
kációról, amikor magam is e műfaj valamivel korábbi történetével foglalkoztam. A 
parentált személyek konvencionális magasztalását célzó, közkeletű retorikai eszköztár 
tipológiájának elemzése kapcsán említette, hogy ő bizony ismer egy olyan szöveget, 
amelyben a halottról, bizonyos Krucsay Jánosról elképesztően előnytelen képet festett 
a prédikátor, megemlítve paráználkodását, titkos éjszakai találkahelyen való tobzódá-
sait, bordélyházi látogatásait, sőt gyakori önkielégítéseit is. Tanulmányozásra ajánlotta 
nekem ezt a szöveget, hogy a laudáció invenciós eljárásainak rendszerező áttekintését 
ezzel az éppen nem szokványos példával mint kontraszt- és kontrollanyaggal egészít-
hessem ki. Az elhatározás akkor érlelődött meg végképpen bennem, amikor 2005-ben 
a Nemzetközi Neolatin Társaság exkluzív vezérkarát, elnökségét nyírbátori látogatás-
ra kísértük. A Krucsay-oltár megszemlélése után az autóbuszba visszaülve, Szörényi 
megragadta az idegenvezető mikrofonját, és helyben rögtönzött, kifogástalan olasz 
nyelvű kiselőadásban kezdte részletezni a halott viselt dolgait az inkriminált prédi-
káció alapján. Szavai érzékelhető érdeklődést keltettek, és a parázna nemes bűneit a 
temetési beszédben a gyülekezet szemébe lobbantó szerzetes így egy csapásra ismertté 
vált a neolatin filológia olasz, német, francia, angol, amerikai művelőinek váloga-
tott csapatában. Régóta esedékes, kedves kötelességemnek teszek tehát eleget, amikor 
most végre alkalmam adódott részint a Szörényi László által figyelmembe ajánlott 
prédikációt futólag értékelni, részint Szörényi hibátlan kutatói ösztönéről megbizo-
nyosodni, hiszen a beszéd, amint az alábbiakból ki fog tűnni, valóban a parentációs 
műfaj különleges darabjának bizonyult.

Az utóbbi évtizedekben lényegében konszenzus alakult ki abban a tekintetben, 
hogy a kérdéses, Kassán, 1741-ben a szerző megnevezése nélkül, Rettenetes utolsó szem-
pillantás címmel kinyomtatott prédikációt1 Kelemen Didák írta. Rákos b. Raymund 
1975-ös Didák-életrajza2 már megfontolásra ajánlotta ezt az attribúciót, ugyanő 1977-
ben, Didák atya leveleinek bevezetőjében, „rendi, irodalomtörténeti és belső érvek 
alapján” már határozottan neki tulajdonította a beszédet,3 1985-ben pedig, a Didák 

1  Rettenetes utólsó szempillantás, mellyen, jó-elöre rejá készülvén, szerencséssen által-ment néhai Tekéntetes, Nemzetes, 
Vitézlö Nad-föy Krucsai János úr… Mellyet… halotti pompás temetésének szomorú alkalmatosságával a’ nyir-
báthori… minoriták klastromának udvarán 1741. esztendőben… ugyan azon szent szerzetbéli egy szerzetes pater 
élö nyelvel igy predikállott, Kassa, 1741.

2  Rákos b. Raymund, Ugye, atyafiak?! Isten szolgája, Kelemen Didák élete, Róma, 1975. A korábbi irodalom még 
úgy tudta, hogy Kelemen Didák 1737-ben tartotta utolsó halotti beszédét (Csák Alajos Cirjék, Kelemen Didák 
csodás élete és működése, Miskolc, Magyar Jövő, 1927, 81; Monay Ferenc, P. Kelemen Didák a Felső-Tiszavidék 
apostola 1683–1744, Róma, 1957, 18–19).

3  Isten szolgája P. Kelemen Didák O.F.M. Conv. Levelei 1714–1743, kiad. Rákos b. Raymund, Róma, 
Postulazione Generale O.F.M. Conv.–Edizioni Agiografiche, 1979, XXIII–XXIV.
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atya műveiből sajtó alá rendezett gyűjteménybe minden további megjegyzés nélkül 
vett fel szemelvényeket e szövegből is.4 Az attribúciót az irodalomtörténész szakma 
elfogadta: már 1982-ben többek között e prédikációt is említette Ocskay György, 
amikor Kelemen Didák írásainak Pázmány Pétertől származó szövegrészeit, vagyis a 
kettejük közötti kompilációs, intertextuális kapcsolatot elemezte.5

Rákos b. Raymundnál a prédikáció rövid tartalmi összefoglalása is megtalálható, 
ezért most csak a Szörényi érdeklődését felkeltő szövegrészeket kívánom tüzetesebben 
megvizsgálni. A prédikációban kétségkívül ott olvashatók például a következő kitéte-
lek: „…te-is sok gonoszságokat vittél véghez tellyes életedben… rettegtetnek fajtalan 
gondolatid, éktelen cselekedetid, szemérmetlen tapogatásid, törvénytelen rútalko-
dásid; rettegtetnek dösölésid, káromkodásid, szentség-törésid, esküvésid, rágalmazásid; 
rettegtetnek az Isteni sugallásokra való restelkedésid, kegyetlenségid, hamis keresetid, 
usorával, masokot torkon verve gyüitött gazdagságid, Mammonáid; egy szoval: min-
den titkos, és nyilván való vétkeid. …miképpen rettent meg téged halálod óráján amaz 
ház, mellyben bujálkodtál, ama titkos rejtek hely, mellyben baglyat tartottál, amaz ágy, 
mellyben magaddal rútalkodtál?” (b1v–b2r.) „…ha tovább élhetnél, tudom meg nem 
állanád, hogy […] ama’ házat nem látogatnád, a’ te kedved keresö szeretödet örömmel 
nem látnád; amazt, a’ ki most rajtad bánkodik, vagy amazt, tudod-e’ […] lehetetlen, 
hogy ismét házadba nem vinnéd, véle ne nyájaskodnál, és más gyönyörüségekben-is 
[…] ne részesülnél…” (C1r.) Ezek meglehetősen egyértelmű szavaknak tűnnek.6

Mindezek dacára mégis azt kell mondanom, e szöveghelyekkel kapcsolatban nem 
érvényesíthetünk reflektálatlanul referenciális olvasatot. A dolog mindenekelőtt na-
gyon szokatlan: a végtisztesség laudációs-reprezentációs célzatú retorikai aktusai egy-
szerűen nem szoktak engedélyezni a halottról szóló nyílt kritikát, nemhogy ilyen éles 
formában, még tapintatosabb nyelvi keretek között sem. A halotti beszédek történe-
tének rendszerszerű tanulmányozása azt hozta felszínre, hogy a nemesi gyászszertartás 
retorikai keretei a laudációra méltatlan jellemvonásokkal, cselekedetekkel kapcsolat-
ban kizárólag a „silentio praeterire” fogását ismerték el, és még az is komoly botrányt 
idézett elő, ha a gyászoló rokonság az implicit bírálatot az explicit dicséretből hiányzó 
jellemzők elhagyásának szándékosságában vélte felismerni.7 De az irodalomszocioló-
giai kutatás tapasztalatain túl maguknak az idézett szövegrészeknek a grammatikai 

4 Kelemen Didák Műveiből, vál. Rákos balázs Raymund, Róma, Ugo Detti, 1985, 272–277.
5 Ocskay György, Pázmány hatása Kelemen Didák prédikációiban, ItK, 1982, 436–448.
6  Mai olvasó számára talán csak a baglyot tartó titkos hely nem magától értetődő. Magyarázatához annyit 

kell tudnunk, hogy tájszótáraink és néprajzi áttekintéseink bőségesen adatolják a bagolyhit szóhasználatot 
’vadházasság’ jelentésben. Ráadásul bármely bagolyfaj latin nevével próbáljuk a terminológiai egyértelműség 
kereteit kijelölni, a paráználkodás felé mutató asszociációs irány mindegyikből igen egybehangzóan levezethető: 
a noctuának már a neve éjszakai ténykedésre utal, az ulula főnév ugyanabból a tőből való, mint az ulularunt 
ige, amellyel Vergilius szerint Dido és Aeneas nászjelenete közben a nimfák – nem éppen kuvikolnak, hanem 
– sikonganak, alkalmasint metonimikusan, és ez már csak olyasfajta ténykedés következménye, amelynek 
kellő körültekintés hiányában a bubo főnév pluralis alakja az eredménye, vagyis bubones, azaz, amint Pápai 
Páriz Ferenc szótára mondja: „Egész testben való mirigyes kelevények, de kiváltképen az ágyék körül.”

7  Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, bp., 
Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5) (a továbbiakban: Kecskeméti 1998), 209–211.
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formája önmagában is kételyt ébreszt: addig nem tehetünk határozott ítéletet a szöveg 
szemantikai felépítése felől, amíg nem tisztázzuk, ki is az a „te”, aki a felsorolt jellem-
vonások birtokosa és cselekedetek alanya az idézett helyeken, s akit ott kizárólag az 
egyes szám 2. személyű morfémák neveznek meg.

A verbális formák által való személyköltésnek, pragmatikai pozícióteremtésnek szá-
mos retorikai alakzata és azoknak számos szokásos megnevezése van. A közelmúltban 
egy irodalomtörténész kollégánk balassi búcsúverse kapcsán a proszópopoeia vagy latin 
névvel a personificatio halotti beszédekben és búcsúztató verselményekben való alkal-
mazását tárgyalta részletesen, de példái között kizárólag olyanokat szerepeltetett, ame-
lyekben az orátor vagy a versificator szavai a halottat beszéltető szólamot teremtenek, 
vagyis a búcsúzkodó halott egyes szám 1. személyben szólal meg és sorra elköszön a 
temetésén jelenlévőktől, olykor pedig életének általánosabb gyűjtőfogalmakkal megje-
lölt értékcentrumaitól is, mint hazájától, vármegyéjétől, egyházától és hasonlóktól.8 Ez 
valóban nagyon gyakori formája a gyászbeszédekben szokásos allocutiónak, sermoci-
natiónak, ethopoeiának, feltétlenül meg kell említeni azonban azt a másik, ugyanilyen 
gyakori változatot is, amikor a szöveg által megteremtett fictio personae szerint a gyá-
szolók vagy a halottat életében körülvett tárgyi világ elemei – épületek, használati tár-
gyak – szólnak a halotthoz, intéznek hozzá búcsúzó szavakat, s mélyítik el ezáltal a halál 
fölötti panaszt, a lamentációt.9 Maga a szónok is gyakran intéz aposztrofét a halott-
hoz.10 A halottnak vagy a diadalmaskodó anyaszentegyház már üdvözült más tagjainak 
a megszólítása a temetési beszédek olyan általános retorikai alakzata, hogy a reformátori 
bírálatok már a 16. században kialakult egyik alapsémája szerint ez az allocutio lehetett 
az egyik oka a lelkek halál utáni állapotát illetve a szentek közbenjárását érintő egyes 
teológiai-dogmatikai tévelygések kialakulásának is.11

A halotti beszédek esetében tehát megszokott prédikátori eljárás a halott megszólítása, 
ezért e műfaj kialakult recepciós-olvasási gyakorlata által indukált természetes értelmezési 
séma volna Kelemen Didák aposztrofikus alakzatának megszólítottját a halottban találni 
fel, aki így egyben a felhánytorgatott bűnök alanyának a szerepébe is kerülne. Annál köny-
nyebb az interpretációnak erre a vágányra futni, mert a prédikáció elején valóban belefog 
a prédikátor egy, a halottat a hagyományos módon és a hagyományos erényekkel aposzt-

8  Szentmártoni Szabó Géza, Balassi búcsúverse és a prosopopoeia a XVII–XVIII. század magyar nyelvű 
költészetében = A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett 
régi magyar irodalmi konferencia előadásai, szerk. Ötvös Péter, Pap balázs, Szilasi László, Vadai István, 
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék, 2005, 375–409.

9  Például Széchényi György esztergomi érseket az általa megerősített „Györi romlot bástyák” emlegetik 1695-
ben Matusek András temetési beszédében (Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. 
Kecskeméti Gábor, bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka, bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 
1988 – a továbbiakban: Kecskeméti 1988, 303), Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony halála felett pedig a 
szertartás helyszínén felállított, fekete lepellel beborított uralkodói székek panaszolkodnak Velechinus István 
1622. évi szövegében (uo., 121–122).

10  Így például Trakostyáni Draskovich Pál 1694. évi temetésének ismeretlen szónoka az „Ally, álly Tekéntetes 
Gróff Ur!” kezdetű bekezdésben: Kecskeméti 1988, i. m., 284. Ez egyébként Hoffmann Pál nevezetes 1652. 
évi prédikációjának parafrázisa, lásd uo., 145.

11 Kecskeméti 1998, i. m., 104, 273. j.



 48  Miskolci Keresztény Szemle

rofáló beszédrészbe: „…azt kérdezem tölled Tekéntetes Nemzetes Ur: Miért még életed-
nek regvelében, Ifiúságodnak zsengéjében gyakorlottad magadot (mellyet tellyes életed-
ben-is meg-tartottál) a’ Szentségeknek nagy ajtatossággal való gyakor fel-vételében, buzgó 
Imádságokban, Isteni Félelemben, és más féle jószágos cselekedetekben?” (A3r–v.) Ez az 
aposztrofé közel egy teljes lapon át folytatódik a bevezetőben. A prédikáció tanító részé-
nek nem pragmatikusan megfogalmazott, általános érvényű nyitó tételmondata – „Sok 
féle fájdalmi, félelmi, rettegési, irtózási, és késérteti vannak embernek tellyes életében…” 
(A4r) – azonban már a következő mondatban olyan aposztrofikus megfogalmazásban 
épül tovább, amelynek általános megszólítottja van: „Fájdalom itt laktod földéröl el-
menned, szám-kivetésbe küldetned, rokonidtól, ’s kedvesidtöl el-búcsúznod…” (A4r.) 
E megfogalmazások általános érvényének kimondására, a megszólítottnak a legszélesebb 
közönségként való értelmezésére csak egy közbeszőtt exemplum után kerül sor, az „Igy 
jársz te-is keresztény halgató” formában (A4v). Az alapvetően még hosszú lapokon át 
aposztrofikus formájúnak megmaradó fogalmazásmódban nincs egyetlen további, ehhez 
hasonlóan pragmatikus referenciájú megnevezés sem, így meglehetősen komoly absztrak-
ció szükséges annak mérlegeléséhez, hogy a közvetlenül a bűnök felsorolását tartalmazó, 
már idézett szövegrész előtt található egyetlen olyan vocativusi megnevezést, amelyben a 
megnevezett nem a puszta személyes névmás, hogyan is kell értelmezni. Semmiféle prag-
matikus alakzat nem erősíti meg ugyanis, hogy az itt álló „Ah keresztény bünös Lélek!” 
vocativus (b1v) referenciája az épp két lappal korábban megnevezett „keresztény halga-
tó”-val, és nem a halotti beszédek aposztrofikus felépítésében megszokott halottal volna 
azonos. Ez a következtetés legfeljebb a makroszintű jelentésszerkezet jelöletlen, implicit 
fenntartásának hipotézisére alapozható, amellyel kapcsolatban nincs egyenes, közvetlen 
olvasati paktum szerző és olvasó között. Márpedig ez az értelmezés sarokpontja: ezen 
dől el, hogy a felhánytorgatott bűnöket elkövető bűnös lélek a halott táblabíró volt-e a 
múltban, vagy általában minden bűnös életű keresztény ember a múltban és a jelenben; 
hogy tehát a morfológiai „te” egyetlen konkrét alanyt vagy általános alanyt invokál-e 
ebben a szövegrészben. Mindaddig, amíg a bűnös életet és a haláltusa testi és lelki szenve-
déseit illető tanításokról van szó, mintegy tizenhárom nyomtatott lapon át, amíg Nádfői 
Krucsay János már egy új kontextusban ismét meg nem neveztetik (C2v), a morfológiai 
jelölőkön kívül mindösszesen csak még tíz vocativus tartja fenn az aposztrofikus alakza-
tot, szövegezésük öt alkalommal „bűnös ember” ill. „keresztény bűnös ember” (b2r, b3v, 
b4r, C1v), háromszor „bűnös lélek” (b2r, b2v, b3r), egyszer „keresztény lélek” (b2v), 
egyszer pedig „Jézus híve” (C2r). Erről a hosszú aposztroféról tehát joggal állítható, hogy 
rendkívüli erejű jelentéskettősség van hosszú ideig a recepció erőterében.

A következő megvitatni való kérdés az volna, hogy ez az ambiguitás vajon szándékolt-
e vagy akaratlan. Ha akaratlan, akkor szokatlan mérvű ügyetlenségnek kell neveznünk, 
amelyet mégsem tarthatunk lehetetlennek. Egy erkölcsi tárgyú templomi prédikáció 
esetében ugyanis ez a fogalmazásmód egészen természetes, mindennapi volna. A temp-
lomban az aposztrofé címzettje csaknem minden esetben a hallgatóság egésze vagy egy 
általános tagja, csak kivételképpen, például a dramatikus megjelenítő erővel megfo-
galmazott passióleírásokban jönnek számba más aposztrofikus módozatok, amint azt 
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Tasi Réka épp Kelemen Didák nagypénteki beszédei kapcsán mutatta be.12 A templomi 
prédikálással kapcsolatos egyik legfontosabb homiletikai tudnivaló, hogy azt nem a 
próféták módjára kell véghezvinni, vagyis nem a bűnös embereket, hanem a bűnöket 
kell megnevezni, kerülve a személyeskedést, az egyedi figyelmeztetést.13 Ha az aposzt-
rofé tárgyalt szövegünkben megfigyelt felépítését tehát akaratlannak tartjuk, akkor lé-
nyegében azt állítjuk, hogy a templomi beszédek felépítésében gyakorlott szónok a ha-
lotti beszéd összetettebb pragmatikai szerkezetének kezelésében való járatlansága miatt 
került nehéz helyzetbe. Mindez összefüggésbe hozható esetleg azzal is, hogy Didák atya 
halotti beszéde, amint az már megállapítást nyert, egy templomi beszédet parafrazeál, 
Pázmánynak a pünkösd utáni 15. vasárnapra írott, a halálról szóló prédikációját.

De lehet ez az ambiguitás éppen szándékolt is, ebben az esetben viszont a szónokla-
tot rendkívüli pragmatikai tudásról árulkodó retorikai mesterműnek kell tekintenünk. 
Ennek a lehetőségnek mindenekelőtt az veti meg az alapját, hogy Krucsay János teme-
tése éppenséggel reprezentációs-laudációs alkalomként sem volt szokványosnak, prob-
lémamentesnek nevezhető. A hatvannégy éves nemes úr, amint megtudjuk, mindössze 
tizenhárom esztendeje élt békés keresztényi házasságban párjával, Csebi Pogány borbá-
lával. Didák atya prédikációja a leghalványabb utalást sem tesz ugyan rá, mégis szüksé-
ges tudnunk, ahogyan tudta azt 1741-ben a temetés minden résztvevője, hogy az előző 
feleségre, a visszaeső parázna Tolvay borbálára maga Krucsay kért halálos szentenciát 
1727-ben, és hiába folyamodott kegyelméért az asszony, nem bocsátott meg neki.14 A 
kisvárdai hóhér az asszonyt lefejező pallosa a 19–20. század fordulóján még látható volt 
Szabolcs vármegye múzeumában.15 Mindebből több következtetés adódhatik. Egyrészt 

12  Tasi Réka, Kelemen Didák prédikációinak dramatikus jegyei, avagy a popularitás egy változata a barokk 
prédikációirodalomban = A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára, szerk. Őze 
Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert, Piliscsaba–bp., PPKE bTK–METEM, 2005 (Művelődéstörténeti 
Műhely: Rendtörténeti Konferenciák, 1), II, 770–780.

13 Kecskeméti 1998, i. m., 133, 182.
14  Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája). A magyar korona országai történetének, földrajzi, 

képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája: 
Szabolcs vármegye, szerk. borovszky Samu, bp., Apollo Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, [1900]. A történet 
viszonylag szép karriert futott be a magyar irodalomban, noha az időpontban és a szereplők nevében nagy a keveredés. 
Mikszáth A két koldusdiákjának (1885) címszereplőit a „Krucsay nevű hatalmas, gazdag úr” üldözi el birtokáról, 
„akinek pallosjoga is volt, s arról lett nevezetes, hogy a tulajdon feleségét lenyakaztatta, mert kegyetlen szívű, gonosz 
indulatú ember vala.” (A Mikszáth-idézetek a kritikai kiadás alapján: M. K. Összes művei, bp., Akadémiai Kiadó; 
itt: ÖM III, kiad. Király István, 1957, 56.) A jus primae noctis c. elbeszélés (1885) szerint „Egy Krucsay még e 
század elején nyakaztatta le saját hites nejét, született Pogány Karolinát.” (ÖM XXXVI, kiad. Rejtő István, 1966, 
125.) A Különös házasság (1900) szerint az olaszröszkei (bodrogolaszi) Dőry-birtok melegágyai épültek arra a helyre, 
ahol „még az első építtető, egy Krucsay, jus gladiit is gyakorolt […] a saját szép feleségét fejeztette le…” (ÖM XIII, 
kiad. bisztray Gyula, 1960, 153–154.) A motívum lehetséges eredetét és Mikszáth általi használatát az A jus gladii 
(1884) c. novella jegyzeteiben tekintette át Rejtő István (ÖM XXXVI, 260–261). Krúdy Gyula A pallos legendája 
(1903) címmel novellát írt a történetből (K. Gy., A fehérlábú Gaálné, szerk. barta András, bp., Magvető, 1959, I, 
403–409), de említi azt A podolini kísértet (1906) egyik szereplője is (K. Gy., Regények és nagyobb elbeszélések 3, kiad. 
Kelecsényi László, Pozsony, Kalligram, 2006, 106). balázs József (1944–1997) A bátori advent c. drámája (1983) 
már a per utáni történéseket, a Krucsay-oltár elkészítését mutatja be.

15  A múzeum alapítója és a Szabolcs vármegyei régészeti társaság elnöke, Jósa András (1834–1918) főorvos Mikszáth 
Kálmánnak írott 1898. évi nyílt levelében szögezte le, hogy a pallost múzeuma őrzi (ÖM XXV, kiad. Méreiné 
Juhász Margit, 1961, 73–77), és ugyane tényt rögzítette egy 1902. évi cikkében is: Nyírvidék, 23(1902)/50, 3.
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lehetséges, hogy a szokatlan nyíltsággal megnevezett parázna vétkek emlegetésekor a 
gyülekezet rendelkezésére állott az az értelmezési keret, hogy azok elkövetését e hajdani 
asszonynak kell tulajdonítaniuk. Másrészt nyilvánvaló, hogy a könyörület hiánya, a 
házasságjog világi eszközeivel megállott kíméletlen bosszú vitapozíciót, ellentmondá-
sos megítéléseket alakított ki Krucsay János körül. Feltűnő, hogy a halott életrajzának 
a javakorabeli férfira vonatkozó része, eltérően minden konvenciótól, teljességgel hi-
ányzik a beszédből: az ájtatos istenfélelemben felnevelt fiú és a táborozásokban, véres 
csatákban forgott fiatalember után már csak a második házasságában utódokat nemző, 
betegeskedő, majd a halálra készülődő öregember jelenik meg. Minthogy – noha Ke-
lemen Didák erről ugyancsak nem beszélhetett nyíltan – a véres ütközetekben Rákó-
czi tisztjeként vett részt Krucsay, az életrajz 1711 és az 1730-as évek eleje közötti része 
teljességgel kitöltetlen, és az adott körülmények között ennek persze politikai okai is 
lehetnek. Amiről igen kínos lett volna beszélni, vagy amivel kapcsolatban – a genus 
demonstrativum minden retorikai szabályának ellentmondva – csak vitázva-érvelve le-
hetett volna meggyőződést kialakítani, arról hallgatott Didák atya, pontosan követve 
a „silentio praeterire” kívánalmát.16 A hiányt pedig egy olyan kétséges szemantikájú, a 
bűnök elkövetőjének személyét homályban hagyó, azok súlyát mégis nyomatékosító, 
aposztrofikus szerkezettel töltötte ki, amely talán az egyetlen lehetőség volt a szóba sem 
hozott halálos ítélet jogosságának implicit igazolására. A prédikáció pontosan megfelel 
címének: az életrajz szükségképpen hiányos elmondása a rettenetes utolsó szempillantás 
felnagyításával, középpontba állításával, részletes elbeszélésével volt kompenzálható.

De elképzelhető egészen más értelmezés is. Ha Krucsay János úr életrajza helyett a 
keresztény ember szenvedésekkel, gyötrelmekkel teli utolsó földi pillanatának tüzetes 
elbeszélését kapjuk, akkor szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy e szempillantásban a 
nemes úr és hűtlen felesége haláltusájának gyötrelme azonos szintre kerüljön, és Kru-
csay utolsó szempillantására rávetüljön a kivégzett asszony tekintete is. És egyáltalán 
nem bizonyos, hogy kettejük példázatszerű egymásra vetítését üdvözülés és kárhozat 
nyilvánvaló antinómiájában kell elhelyeznünk. Ez esetben nem számolnánk például 
azzal a ténnyel, hogy Nádfői Krucsay János temetését 1741. július 13-ára szervezték 
meg a rokonai.17 Július 13-a a pogány fejedelem által lefejeztetett Antiochiai Szent 
Margit vértanú emléknapja.

(A MAB-székházban, a Kelemen Didák-konferencián 
április 17-én elhangzott előadás)

16 Kecskeméti 1998, i. m., 180–182.
17  Krucsay, amint a beszédből kitűnik, június 18-án halt meg (D1v). A nemesi temetések szertartásrendje a 

halálozás után több hetet vagy akár hónapot hagyott a temetésig, hogy a szükséges előkészületeket megtehessék, 
a meghívókat szétküldhessék. A köztes időt a holttest ideiglenes sírboltban töltötte. (Kecskeméti 1988, i. m., 
12–14; Szabó Péter, A végtisztesség: A főúri gyászszertartás mint látvány, bp., Magvető, 1989, 24.) Így a temetési 
időpontot nem a haláleset bekövetkezése szabta meg, hanem tudatos, megfontolt választás eredménye volt.
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Lengyel Barbara

Csodatételek Kelemen Didák életében

Előadásomban Hadbavny Krizosztom Kelemen Didák atyának, Isten szolgájának 
élete című biografikus munkájának egy lényeges aspektusát fogom bemutatni A cso-
datételek elbeszélésének narratív tipológiája címmel. 

Ki volt Hadbavny Krizosztom, akinek a neve nem szerepel a Magyar Írók Életrajzi 
Lexikonjaiban? Kizárólag annyit tudunk életéről, amennyit a Nekrológ közöl róla. 
Eszerint 1721-ben született Maksafalván (Szepes megyében), és 1749-ban halt meg 
Miskolcon tüdőbajban. Nemesi származású ifjú volt, feltételezhetően komoly teoló-
giai tudással rendelkezett, erre utal, hogy a concionator actualis és a lector declaratus 
címeket viselte. 1743-ban szentelték pappá, 1744-ben írt életrajzot Kelemen Didák 
atyáról, akivel kb. egy éven keresztül egy rendházban éltek, itt, Miskolcon. A biográ-
fia Kelemen Didák atya halálát követően készült (1744. április 28.), tehát valamikor 
május és december között. 

Nagyon világos a dokumentum szerzői intenciója: röviden bemutatni Didák atya 
életútját és halálát, közvetíteni az utókor felé szent életét és munkáinak igazságát. To-
vábbi cél az a vágy, hogy előkészítse az előzetes javaslatot a kívánt boldoggá és szentté 
avatási eljárás számára. „Nihil dicere est animus a veritate alienum” (Csakis az igazság 
elmondásának vágya ég lelkemben) – közli az életrajzíró a prológusban. Deklarált 
megszólalási pozíciója továbbá az, hogy elhatárolja magát a hamis és kitalált dolgoktól 
és az igazság megszépítésétől. 

A szöveg összesen 12 csodás eseményt tartalmaz, melyek közül az első kilenc szo-
rosabban összefügg, az utolsó három más jellegű. Elsőként egy hatalmas vihart ír le, 
melynek során Kelemen Didák atya isteni kinyilatkoztatástól vezérelve megmentette 
a dormitóriumban alvó novíciusok életét a nem sokkal később bekövetkező tűzvész-
től. Isten szolgája előtt akkor is megnyíltak a templomajtók, ha a kulcsok nem áll-
tak rendelkezésére. Amikor körmenetet vezetett, a szakadó eső egyetlen cseppje sem 
hullott a hívők fejére. Nagy szükség idején teli szekér érkezett a kolostorba, és hiába 
próbálták kideríteni, soha sem sikerült megtudni, hogy honnan érkezett a segítség. 
Isten a természeti erőket is felhasználta arra, hogy az atya imaélete ne szenvedjen kárt: 
amikor egy szántóföldön hirtelen köszöntött be az éjszaka, egy tűzcsóva szállt le az 
égből, ami meggyújtotta a közelben lévő szénaboglyákat, és ennél a fénynél már be 
tudta fejezni imádságait rendtársával együtt. Két olyan eseményről is tudósít a szöveg, 
amikor Didák atya a levegőbe emelkedett: egyik alkalommal a feszület előtt történt 
meg ez számos nem katolikus ember szeme láttára, másodszor pedig Miskolc városa 
felett lebegett. Imádságának hatására egy súlyosan beteg gazdag ember gyógyult meg, 
és nem sokkal a csodálatos gyógyulás után katolikus hitre tért. Kelemen Didák atya 
tudomást szerzett távoli személyekkel kapcsolatos gondokról és bajokról, és azonnal 
segítségükre sietett.
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Később a narrátor elbeszélése alapján egészen más természetű transzcendens dolgok 
történtek vele. A lábán lévő sebet hangyákká transzformálódott gonosz démonok kí-
nozták, cigányok támadtak rá, és súlyosan bántalmazták, illetve egyéb testi szenvedé-
seket kellett elviselnie, melyeket szintén az ártó szellemek támadásaként mutatott be 
az egykori rendtárs.

Ezeket a csodás eseményeket feloszthatjuk aszerint, hogy röviden vagy hosszan be-
széli el az életrajzíró. Eszerint a felosztás szerint kilenc esetben hosszabban mutatja 
be a csodákat, és három alkalommal törekszik a rövidségre a biográfus. A város fölé 
emelkedést, a távoli személyekkel kapcsolatos gondviselést és a hangyák általi kínzást 
csupán pár sorban tárja elénk a szerző, a többi esetben részletesebb leírást kapunk.

Tipologizálhatunk úgy is, hogy ezek Kelemen Didák atya életének mely szakaszá-
ban történtek. Ebből a szempontból világosan elkülönül a két életszakasz, melyekhez 
egészen más természetű csodás események kapcsolódnak.

Az első csoportot az 1742-ig tartó és a súlyos betegsége előtti éveket felölelő csodák 
képezik. Ide tartozik az első kilenc legendaszerű exemplum, melyek középpontjában 
mindig Isten és az Ő szeretete, kegyelme, különleges ajándékai állnak. Összekapcsolja 
ezeket a történeteket, hogy bennük az atya többször kap isteni sugallatot, melyek ha-
tására azonnal cselekszik, és másokon segít, vagy bizonyságot tesz az Úrról az emberek 
előtt. Közös motívum az Úrhoz való imádkozás és az imameghallgatás. Ezek a csodák 
mindig mások szeme láttára történnek, illetve vannak kézzelfogható eredményei és 
jelei.

A második csoporthoz az 1742 és 1744 közötti, tehát súlyos betegségétől haláláig 
tartó időintervallumban történt természetfeletti események elbeszélése tartozik. A 
narrátor úgy beszél ezekről, hogy a sátán támadta meg ebben az életszakaszban Ke-
lemen Didák atyát, miután szembesült a benne rejlő jósággal, féltékeny lett erre, és 
megpróbálta őt behálózni és elveszejteni. Felhasználja az író a bibliai hasonlatot, és 
a sátánt ordító oroszlánként mutatja be: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert el-
lenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Péter 
5,8). Az atya ellenállt a kísértésnek és a támadásoknak, mire a sátán ártó démonokkal 
szövetkezve testi szenvedéssel kínozta Isten szolgáját, aki a szenvedésben is hű maradt 
Urához. Itt tetten érhető az ártatlan szenvedés misztériuma és a megpróbált hit példá-
ja, ami a biblia szerint „sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál” 
(1Péter 1,5–7). Didák atya az Úr segítségét kéri a fájdalmak elviseléséhez, közben a 
támadások nem szűnnek meg. Szeretné titkolni szenvedését, nem szívesen avat be 
másokat, a kínzásoknak nincsenek olyan jelei, amit mások is láthatnának, csupán 
erős kiáltásai jelzik testi gyötrelmeit. Ezáltal ezeket a történeteket egyfajta látomásos 
jelleggel ruházta fel a biográfus.

A nyelvi narratíva minden esetben a történet formáját ölti, az egyes csodák, illetve 
természetfeletti események önmagukban is kerek, egész, lezárt történetként épülnek 
be a teljes szövegbe, tehát epizódszerűség jellemzi ezeket. Gyakori a tanulság levonása 
és az allegorizáló beszédmód (pl. Kelemen Didák atyát az Úr szőlőskertjének munká-
saként is ábrázolja a szerző).
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Elengedhetetlen szólni a bibliai allúziókról, hiszen a naiv legenda-szituációknak 
megtalálhatjuk a bibliai előképét. Ezt fogom most bemutatni három konkrét példán 
keresztül.

Az első történet előképe János evangéliumában szerepel: „bár az ajtók zárva voltak, 
bement Jézus, megállt középen és ezt mondta: békesség néktek!” Kelemen Didák 
atya a nagybányai kolostort elérve először a templomhoz ment, hogy szokása szerint 
az Oltáriszentséget üdvözölje. A templom azonban zárva volt, a sekrestyés pedig nem 
találta a kulcsokat, bármennyire is kereste. Gyorsan visszafutott a templomhoz, hogy 
megnézze, a kegyes atya még mindig várakozik-e a kinyitásra. Mire megérkezett, a 
templomajtó már nyitva volt, s az atya a földre borulva imádkozott az Oltáriszentség 
előtt. Mivel Jézust a szívébe zárta, méltónak bizonyult arra is, hogy a zárt ajtók meg-
nyíljanak előtte. Imái meghallgatásra találtak az Úrnál, ahogy a Máté 7,7–8-ban olvas-
hatjuk: „Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek és megnyittatik 
nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.”

A második történet előzményét a 2Mózes 9,25–26-ban találjuk: „Elverte a jégeső 
egész Egyiptomban mindazt, ami a mezőn volt: embert és állatot, a mező minden 
füvét is elverte a jég, és összetördelte a mező minden fáját. Csak Gósen földjén nem 
volt jégeső, ahol Izrael fiai laktak.” 1725-ben Nyírbátorban a Szent Kereszt magaszta-
lásának ünnepén Didák atya egy körmenetet vezetett. Közben szörnyű vihar támadt, 
zuhogott az eső a hívek tömegére. Az atyának azt tanácsolták, hogy gyorsítsa meg a 
lépteit, ő azonban még lassabban lépkedett és megáldotta a népet. Innentől kezdve 
egyetlen esőcsepp sem esett a hívőkre, a többi területen viszont szakadt az eső.

Kelemen Didák atya utolsó éveit az ártatlan szenvedés jellemezte. Ugyanúgy, mint 
Jóbot, őt is különféle szenvedésekbe taszította a sátán, de Isten hű emberei nem for-
dultak el Uruktól, hanem megtartották hitüket. „Elvégeztetett” – mondta a keresztre 
feszített Jézus, amikor tökéletes áldozatként életét adta értünk, emberekért, hogy így 
készítse el a megváltás útját.  Magára vette bűneinket, és ártatlan bárányként ontotta 
vérét helyettünk. Tehát sorspárhuzamot vonhatunk  Didák atya, illetve Jób és Jézus 
Krisztus között. 

Az általam röviden ismertetett dokumentum jelentősége abban rejlik, hogy szer-
zője személyes kapcsolatban állt Kelemen Didák atyával, így jól ismerhette életútját, 
jellemét és erényeit, szemtanúja volt utolsó óráinak is, amikor az atya átadta lelkét 
Teremtőjének. Az életrajzból olyan kivételes személyiség tárul elénk, aki tudta, hogy 
a mennyekbe kell kincseket gyűjtenie, akinek élete példaértékű volt mások számára, 
és akinek hatására nagyon sokan tértek meg. Ezért már itt a földön megtapasztalhatta 
Isten szeretetét, aki különleges ajándékokkal ruházta fel alázatos szolgáját.

(A MAB-székházban, a Kelemen Didák-konferencián 
április 17-én elhangzott előadás)



 54  Miskolci Keresztény Szemle

Lukácsy Sándor

Kelemen Didák nagypénteke

A harangok Rómába mentek, áhítatra kereplő int, a misemondó a gyász színébe 
öltözik. Nagypéntek a kereszténység számára a világtörténelem – az üdvtörténet – leg-
nagyobb eseményének, a megváltásnak a napja.

Az egyházi irodalomban különleges színfolt a nagypénteki prédikáció. Műfaji társa-
itól epikus jellege különbözteti meg: Krisztus kínszenvedését beszéli el, hogy a borza-
lom, szánakozás, bánat és hála általános emberi érzelmeit indítsa fel hallgatóiban. Cél 
és tárgy az ihletet gyakran késztette nagy teljesítményekre. Már kódexeink tucatnyi 
szép beszédet őriztek meg, később Pázmány és utódai jó néhány becses szónoki művet 
írtak erre a napra. Ezek közül is kiemelkedik Kelemen Didák (második) nagypénteki 
prédikációja: a magyar próza ünnepe.

A derék minorita szerzetest (Mikes Kelemen kortársát) a Székelyföld küldte az 
egyház és az irodalom szolgálatába. Térítő és építő volt: buzgalma változtatta meg 
a katolikusok javára a Felső-Tisza vidékének vallási térképét; az ő energiája állította 
helyre a pusztuló nyírbátori gótikus templomot, ő emeltette Isten dicsőségére Mis-
kolc kéttornyú templomát, melynek bejárata mellett kőtábla őrzi emlékét. Irodalmi 
munkássága néhány alkalmi beszéden kívül prédikációinak Buza fejek címmel kiadott 
gyűjteménye. Kassán jelent meg 1729-ben. Voltaképpen csonka mű, mert csak az egy-
házi év ádventtól húsvétig terjedő első felének vasárnapjaira írt hitszónoklatait tartal-
mazza, a többinek kiadására, úgy látszik, nem talált pártfogót. Életét, noha 1717-ben 
rendfőnökké választották, példás szegénységben töltötte (szerette volna megvásárolni 
Pázmány prédikációs könyvét, de nem volt rá pénze). Szentség hírében halt meg Mis-
kolcon 1744. április 28-án, hatvanegy éves korában.

A négy evangélium részletesen adja elő Krisztus szenvedéstörténetét, az utolsó 
vacsorától a kereszthalálig, de nem egyformán (Máriát a keresztfa alatt csak János 
evangélista említi) és nem arányosan. Profán jogi műszavakkal: a rendőrségi akcióról 
(Jézus letartóztatása az Olajfák hegyén), valamint a törvényszéki jelenetekről (Kaja-
fás, illetve Pilátus előtt) bővebb tudósítások szólnak, mint az ítéletvégrehajtásról (a 
Golgotán). Prédikátoraink kerek írói művet akartak szerkeszteni, ezért más forrásból 
is merítettek: az apokrif hagyományból és a középkori misztikus irodalomból. Sokan 
idézték – Kelemen Didák is – brigitta, a 14. századi svéd szent asszony írásait, aki 
látomásaiban Máriától, mondhatni első kézből értesült a történtekről.

Kelemen Didák modern prédikációt írt. A régi egyházatyák, ha a szenvedéstör-
ténetről beszéltek, minden mozzanatához szimbolikus magyarázatot fűztek. Szent 
Ambrus szerint például a bíbor palást, melyet a poroszlók gúnyból Krisztusra adtak, a 
(későbbi) mártírok vérét jelképezi. A 18. században jórészt már szakítottak az egyházi 
hermeneutikának e hagyományával, Kelemen Didák is. beszéde tiszta epika, érzelmes 
előadásban, érzelmek keltése végett: ezért mondható modernnek.
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A prédikációk bevezető részét (exordiumát) szokás volt különös gonddal, díszesen 
kidolgozni; Kelemen Didák is ezt teszi, szép jelzőhalmozással. „Szomorú, gyászos, 
minden étszakáknál, minden árnyéknál, minden setétségnél, minden ködnél, felyhő-
nél setétebb nap ez…” A szónok nagy időbeli távlat boltíve alá állítja a nap eseménye-
it: előbb megnevezi Krisztus ószövetségi előképeit (Sámson, József, Jónás, Ábel), majd 
– mint egy modern író, aki fütyül az időrendre – a történet végpontjáról ad előzetest a 
Megváltó halálakor bekövetkezett csodás jelenségek felsorolásával. A képbe ő maga is 
belép: „ily nagy keserűséggel teljes napon mit cselekedjem, szóljak-e vagy hallgassak?” 
– ezt a személyes hangot a prédikáció személytelen műfajában csak a rendkívül nagy 
emóció indokolja. A kérdést eldönteni egy példázat segít. Croesus királyra vesztes 
csatájában kardot rántott az ellenség, s ekkor születésétől fogva néma fia felkiáltott: 
Ne bántsd a királyt! A hitszónok sem tehet másképp: Krisztus szenvedését látván nem 
maradhat néma, kiáltani – prédikálnia kell. A hérodotoszi eredetű példázatot és alkal-
mazását Kelemen Didák Pázmánytól kölcsönözte, ez akkoriban még nem számított 
az írói tulajdon sérelmének.

A legtöbb nagypénteki prédikációnak két közös vonása van. Az egyik az alapeszme: 
a megváltás a szeretet műve, azé a szereteté, melyet Krisztus az emberiség iránt érzett. 
Erre a témára a jezsuita Szabó István a 18. század közepén egész sorozat gyönyörű 
beszédet írt, a szeretetet megszemélyesített alakban tüntetve föl; Simon Máté a tételt 
metaforává tömörítette: a szeretet volt „Krisztusnak gyilkosa”. Kelemen Didák a krisz-
tusi szeretetet egy másik prédikációjában már tárgyalta, ezért nagypénteken nem ezt 
teszi főszólammá, inkább a bűnös ember felelősségéről beszél: „Oh Uram! én vagyok, 
aki vétkeztem, én vagyok, aki loptam, tolvajkodtam, sok gonoszt cselekedtem… Oh 
átkozott bűnök! melyekért ennyit kellett szenvedni az ártatlan Krisztusnak…” – A 
másik közös motívum: a vér. Ennek a vezérszónak szüntelen ismételgetésére Simon 
Máté egész prédikációt épített, igen hatásosan és művészi módon. Kelemen Didák is 
él ezzel a retorikai fogással, de csak egy részletben, amikor Krisztus vérverítékezéséről 
szól; a megváltáshoz – VI. Kelemen pápa számtalanszor idézett véleménye szerint 
– egyetlen csepp vér is elegendő lett volna, de Krisztus értünk akarta áldozni minden 
cseppjét, már a Getszemáni kertben kilencvenhétezerháromszázöt cseppet. „Oh véres 
Vőlegényem, édes Jézus!”– kiált fel a szónok, s a következő rövid passzusban kilenc-
szer írja le a vér szót.

Kelemen Didák prédikációjának hangneme a magas cé tartománya. Lépten-nyo-
mon felkiáltásokkal szakítja meg az epikus előadást. Vagy részvétre szólítja fel az egek 
és a föld lakóit: „Oh angyalok, rettenjetek meg!”; „Oh medvék, oh párducok, orosz-
lányok!” (álljatok bosszút); „Oh menny, föld, angyalok, sírjatok!” – vagy magukat a 
szereplőket szólongatja: „Oh én szerelmem, drága Jézusom!”; „Oh szeretetnek tékozló 
fia!”; külön-külön Krisztus tagjait: „Oh szentséges lábak!”; a helyszínt: „Oh áldott 
Kálvária!” A felkiáltás szidalom is lehet: „Te Júdás, hogy merészelted ezt cselekedni?… 
ah gonosz nyelv! ah büdös száj! oh szemtelen orca!” Ezek a felkiáltások úgy kísérik a 
cselekményt, mint a kórus a görög drámát.

Az elfogatás a kertben megtörtént, kezdődhetik a per. Régi prédikátoraink követke-
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zetes nyelvújítók (ezért tanulmányozta írásaikat a fiatal Kölcsey), tömegesen váltották 
magyarra az idegen szavakat, kivéve a jog nyelvét, az – úgy látszik – érinthetetlen volt. 
Kelemen Didáknál is; a törvényszéki eljárás leírásában megtartotta a latin szakkifeje-
zéseket: szentenciáz, allegatio, causa, vox, gratia. Sajátos módon épp ez a házi latinság 
ad egy kis magyar színezetet szónoklatának.

A gyermek Jézus kereséséről írt beszédében tanúságot tett remek dramaturgiai 
képességéről, még inkább nagypénteki prédikációjában: ez úgy működik, mint egy 
forgószínpad, de úgy is mondhatjuk, hogy a szónok terelgeti helyszínről helyszín-
re a dráma nézőit, hallgatóit. „Jőjj ide te is, keresztény lélek, nézzed ezt a szomorú 
processiójárást, gyászos pompát, miképpen édes Megváltód egyik birótúl másikhoz 
kötözve vitetik…” „Menjünk a pitvarba, ahol Péter melegszik a tűznél…” „Fordít-
suk már szemeinket a szomorú Anyára…” „Lássuk immár Urunk Jézusnak szörnyű 
állapotját…” „De lássuk, mit mívelnek a zsidók…” „Lássuk immár mint ment a szo-
morú processió a Kálváriához…” „Forduljunk immár a szomorú Anyához, aki nagy 
keserűséggel a kereszt alatt áll vala…” A beszédnek ez az úgyszólván rendezői utasí-
tásokkal való világos tagolása Kelemen Didák írói művészetének egyéni jellegzetessé-
ge. A dráma szereplői gyakran megszólalnak. Jézus bejelenti anyjának, hogy eljött a 
szenvedés ideje; mi módon fog ez történni, kérdezi Mária; isteni szülötte irodalmunk 
egyik legszebb szekvenciájával (látod, látod…) válaszol, melyhez a tudós prédikátor 
– mivel az evangéliumokban nincs ilyen beszéd – jórészt ótestamentumi idézeteket 
használ föl: „Én édes Anyám, látod-é az én testemet, melyet tetőled vettem, azt mind 
tagonként elkínozzák. Látod, hogy az én fejem ékes a selyemszínű szép hajjal, de oh 
édes anyám, azt énnékem holnap mind kitépik, és ugyan majd haj nélkül marad a 
fejem. Látod-e, hogy az én orcám igen szép, melyre az angyalok kévánnak nézni, de 
oh szerelmes Anyám, holnap olyan lészen, mint a poklosnak, a sok verés és pökdösés 
miatt. Látod, drágalátos Anyám, hogy most kezem, lábam épen vagyon, de holnap 
vasszegekkel általverik. Most minden tagom egészen vagyon, de holnap, édes Anyám, 
a sok vereség miatt olyan lészen, hogy egy tőhegynyi épség nem marad benne. Ezen 
tisztaságos szűz méhedben a Szentlélek által fogantatott testem keresztre feszíttetik, a 
ruhám, melyet tulajdon kezeiddel csináltál, kockára vettetik, oldalam kegyetlen lán-
csával általverettetik. Ez lészen, édes Anyám, utolsó együtt beszélgetésünk.” Mária 
hasonló ékesszólással felel szent fiának.

A párbeszédben Jézus röviden összefoglalta kínszenvedésének főbb mozzanatait; a 
részletezés a prédikátorra várt. A látomás-irodalomból pontos adatokat tudott: a pri-
békek 6760 ütést mértek Krisztusra, és 5475 sebet okoztak testén; kiserkedt vércsepp-
jeinek száma több mint 230 000; fejébe hetvenkét tövis fúródott, „mint a rostát, úgy 
meglyuggatván szentséges koponyáját”. A leírás végletes naturalizmussal akar hatni. 
„Midőn az elfáradott Jézus Pilátus háza előtt való grádicson felmenne, elöl a csúf 
ruhájára hágott, s úgy elesék, hogy orrán, száján a vér buzgott… Két hóhérok oly 
kegyetlenül ostorozták s oly irgalmatlanul verték szent testét, hogy éppen megnyúzva 
láttatott… Kifáradván a négy hóhér, lejöve más kettő, mint valami medvék, kezekben 
vaslánc ostorok lévén, kik úgy eltaglák édes Üdvözitőnket, hogy az ő tisztaságos szent 
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teste szakadozva hullott a földre, mert valahányszor ütötték, mindannyiszor darabon-
ként szakadt húsa szent testéről, elannyira, hogy mezítelen csontja kilátszanék…” 
– beteljesedett a bibliai Jób jövendölése: „Ossa, quae tecta fuerunt, nudabuntur”. A 
kínzás nemeinek hosszú részletezése után egy hatásfokozó tömör kép: az ecce homo 
Krisztusa „mint valami megnyúzatott állat”.

Kelemen Didák a testi kínokhoz lelki gyötrelmet társít. Krisztus magányát a szen-
vedésben Szent bernáttól kölcsönzött szavakkal dramatizálja: „Hol vagytok ti ötezer 
férfiak, kiket öt kenyérrel és két hallal megelégített?” Nem sietnek jótevőjük segítségé-
re. „Te százados, kinek szolgáját meggyógyította Jézus, te zsinagóga fejedelme, kinek 
leányát feltámasztotta Jézus, és te Nicodeme és te Lázár, hová vontátok magatokat?” 
A magára hagyott szenvedőnek ez a hatásos retorikával kinagyított alakja (ha közép-
kori eredetű is) modern pszichológiai elemet visz a passió történetébe. Ez az egyszerű 
prédikátor tudott valamit Isten magányosságáról.

A dráma csúcspontja: Krisztus megérkezik a Kálváriára. „Oh áldott hegy!… Oh 
keserű hegy!”… Az Istenfiát megfosztják ruháitól. „Jőjj ide, oh ájtatos lélek! tekintsd 
meg a te sebes-véres Vőlegényedet, mint áll anyaszült mezítelen, mint lefüggesztette 
szemérmes szűz szemeit…” Krisztus magányosságát kiszolgáltatott pőreségének szé-
gyene fokozza: egyedül, mezítelenül, szemben a bámész és részvétlen tömeggel.

„Oh áldott kereszt!” A Megváltó így invokálja: „Oh kedves ágyam!” A keresztet 
frissen ácsolták. A prédikátor, még az éjjel történtek elbeszélésekor, kis (apokrif ) dra-
molettet illesztett a nagy drámába. Mária keresi szent Fiát: „A városba menvén, a 
szél lámpássokat elfújá, és világgyújtáshoz egy házhoz bétérvén, látták, hogy egy ács 
keresztfákot csinál, s kérdezvén, kinek csinálná? azt felelé: ketteit két tolvajnak, a har-
madikat a Názáreti Jézusnak…” A jelenetet szóról szóra így adta elő (kicsit bővebben) 
az Érsekújvári-kódex; hogyan került szövege Kelemen Didákhoz, nem tudjuk.

Krisztus a keresztfán hét kiáltást hallatott. Kelemen Didák mellőzi őket, noha bib-
liai szavak; gazdag jelentésüket külön prédikációban szokták fejtegetni (mint Páz-
mány). A hét kiáltás helyett Kelemen Didák megköltötte Krisztus búcsúszavait Má-
riához: „Köszönöm, édes Anyám, néked, hogy az angyal szavára engem méhedben 
fogadtál, kilenc holnapig hordoztál, ez világra szültél, és szűz tejeddel feltartottál. 
Oh édes szülém! ez harminchárom esztendő alatt mely nagy ájtatossággal szolgáltál, 
mennyit fáradtál, mikor idegen tartományokban velem bújdostál, Egyiptomban vit-
tél, hogy a haláltól megmentenél, mennyi éhséget, szomjúságot, félelmet szenvedtél. 
Azért valamennyi munkát érettem felvettél, mennyi csöpp tejet adtál nékem, annyi-
szor köszönöm néked, édes Anyám.”

A keresztrefeszítés naturalista leírásába Kelemen Didák finom lélektani mozzanatot 
vegyít. Krisztus félrefordította arcát, hogy „ne lássa a szörnyű szegezést”; Mária tépe-
lődéséről, már a halál után, úgy beszél, mint egy tapasztalt pszichológus.: „Nincsen 
tehetsége, hogy a keresztről szent Fiát levegye. De ha volna is, nem merné. Pilátus 
udvarában senki nincsen ismérője, ki által a holttestet megkérhetné, pénze sem volt, 
mellyel a temetésre való szükséget megszerezné; a holttestet a keresztfán hagyni nem 
akarta, félvén, hogy a zsidóktúl gyalázatokkal ne rongáltatnék, illetlen és éktelen hely-
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re ne vettetnék, az égi madaraktól ne szaggattatnék…” Végül Arimathiai József segít-
ségével sikerül tisztességesen eltemetni a Úr testét.

A természet megrendül: „Gyászba borult az ég, a nap és hold nem világoskodott, 
reszketett a föld, a kősziklák repedeztek…” – amit az exordiumban már elmondott 
a prédikátor, most a hosszú-hosszú beszéd végén megismétli: így lesz kerek a magyar 
irodalom egyik legművészibb kompozíciója.

Sokan ismerik és csodálják a nyírbátori faragott Krucsay-oltárt, a passió naturalista 
Krisztusával és magyaros öltözetű pribékjeivel; kevesen tudják, hogy ezt s a templom 
többi berendezését Kelemen Didák tervezte. Nagypénteki beszéde előbb készült el, 
mint az oltár, de talán megengedhetünk egy kis képzeletjátékot: áll a derék szerzetes a 
maga tervezte szószéken, a passió-oltárra mutat, és mondja-mondja a legszebb magyar 
prédikációt, mely valaha is elhangzott Krisztus szenvedéséről… A hallgatók sírnak.

(Egy fejezet az író Keresztények, sírjatok című kötetéből)
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Lázár Imre

A magyar társadalom testi-lelki egészsége 
az ezredfordulón

Amikor a tiszáninneni presbitériumi 
gyülekezet megtölti a Miskolci Egyetem 
dísz-auláját, egy választott, demokratikus 
képviseleti testület ül itt. A magyar reformá-
tusság a magyar népesség egyötöde a cson-
ka hazán belül. Az utódállamokban még 
nagyobb is ez az arány. Nagy tisztet, fele-
lősséget és szolgálatot jelent ez az együttlét. 
Megfeledkezünk arról, ha végigtekintünk 
egyházunk történelmén, hogy a presbité- 
riumi az egyik legmagasabb rangú demok-
ratikus szolgálat, mert világi szolgálatot is 
vállal, aki eklézsiás közösségének választott 
testületében végzi mindennapos munkáját. 
Még egy fontos gondolat: a presbitérium a 
hívek felé az anyaszentegyházat képviseli. 
Erről gyakran megfeledkezünk.

A mai előadás egyik csomópontját az 
anya–gyermek kapcsolat megrendülése 
jelöli ki, mely magyarázatot kínálhat arra, 
hogy vajon miért vált a magyar társada-
lom nem elhanyagolható része szeretet-, kötődés- és Isten-képtelenné is. Ők a mi 
segítségünkre szorulnak. Az ifjúságban és az idősek között sincs olyan réteg, melyben 
ez az érzelmi ínség ne lenne számunkra mozgósító felhívás. Magányosságukban, testi-
lelki megtörtségükben, akár pszichopátiájukban, sérültségükben is ott van a követelő, 
felhívó elem, hogy a segítségünkre szorulnak.

De kik vagyunk mi? A presbitériumi magyar szolgáló közösség. Meg kell jelölnünk 
azt a közösséges emberi, szervezeti teret, ahol a jelenlévők elhívottan és választottan 
dönthetnek, segíthetnek. Ez egy választott testület, demokratikus kötelezvényekkel. 
Péter apostol igéjét újraértelmezve fel kell vetnünk, van-e, lehet-e királya egy demok-
ratikus testületnek? Azt mondom, a hallott ige révén ráébredhetünk létünk többszin-
tűségére, testi-lelki és szellemi szintjeire, és nekünk szellemi értelemben feltétlenül 
van királyunk, Jézus Krisztus. Hitvalló gondolat ez, de nekem, mint a jeltudományt, 
szemiotikát is oktató embernek, ki kell  jelentenem, hogy a magyar történelmi össze-
tartozásunk legfőbb szimbóluma a címerünk e királyság feltételen és közmegegyezé-
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sen alapuló bizonyítéka, egy pontos, eligazító jel, mert a magyar államiság e jelképén, 
a Szent Koronán a mi királyunk maga az ítélkező Krisztus.

Időben hol állunk? Ez a modernitás, vagy a posztmodern, esetleg a későmodern 
világa? Hívőként egyet tudunk mondani biztosan, hogy az időben pünkösd és az íté-
letnap között vagyunk. De ha metafizikailag gondolkodunk el létünkről, és Krisztus 
jelenlétéről, akkor nincs idő. Számunkra Krisztus egyszerre a gyógyító, a démonűző, 
a halottat feltámasztó, a virágvasárnapi győzedelmes bevonuló és a bűneinket isteni 
áldozathozóként elhordozó Krisztus a kereszten. Aki most is szenved, mert minden, 
a jelenben megeső emberi bűn a kereszten függő Krisztus szenvedését tetézi. Az időt-
lenség jelenében ott van az alászálló, lelkeket mentő, és a feltámadt, mennyei trónszé-
két elfoglaló Krisztus. Az időtlenségben Krisztus számunkra a teljes krisztusi történet 
és jelenlét. Nehéz ezt befogadni, hiszen a mi hagyományunk racionális, józan gon-
dolkodásra int, gondolkodásunkban is megadjuk a világi hatalmaknak a józanságot 
és a bölcsességet, az égi hatalmaknak pedig a feltétlen hitünket. De ha megértjük, mit 
jelent egyszerre látni és az időtlen pillanatban megélni a Szentírás történetét a Krisz-
tus-kapcsolatban, akkor az emberi egzisztenciát az Úr már kézenfogva vezeti. Ha nem 
éljük meg ezt a teljes jelenlétet és felelősséget, ha magunkban szétosztjuk a testet, a 
lelket és a szellemet, akkor eltévedünk.

Mit jelent pünkösd után lenni az időben? Azt, hogy van vigasztalónk, jelen van a 
Paraklétosz. Ha a vigasztaló Szentlélek közelségét megtapasztaljuk, nem tévedhetünk 
el. Mit jelent az ítélet előtt lenni? Azt, hogy felelősek vagyunk másokért, hogy a jó 
megjutalmaztasson, és azt is felismerjük, ha a világi hatalmak által vezetett közössé-
günkben a bűn nem nyeri el a büntetését. 

Ez a bevezető egyben kérés, hogy vegyük észre a szenvedő Krisztust és az ebből az 
érzékenységből fakadó felelősséget. Enélkül nincs gyógyulás, nincs testi-lelki-szellemi 
teljesség. A magyarság számára a 20. század a kálváriajárás. Egy faluközösség számára 
a kálváriajárás – két-három hetes készülődés után – egy teljes délután. Egy 15 mil-
liós nép kálváriájához hány óra, nap, esztendő kell? Túloztak-e költőink, mikor írták, 
mondták, hogy Trianonban felkerültünk a keresztre, hogy 1920. június 4-én, a katoli-
kus ünneprend szerint Jézus Szíve ünnepén a történelmi nemzet és haza részekre hasa-
dásával megkapta Krisztus sebeit? Túloz-e Cs. Szabó László, Márai, amikor a világnak 
versben, prózában hírül adja ’56 keresztjére feszített magyar nemzet agóniáját? Mi 
várt az ötvenhat utáni évtizedekben e keresztről levétetett testre, amikor a magyarság 
szelleme a poklot járta meg? 

De hol vagyunk ma? Akinek ez a metafora megnyitja a látását, nem tudja nem látni, 
hogy a kizsákmányolás, a megtévesztés és a hazugság állapotában, és sokak számára a 
reménytelenség poklában járunk. Akinek Krisztus által megnyitott szeme van a látás-
ra, az nem tehet mást, csak mondja, mert a három napig mondani kell, segíteni kell 
a többieken, akik ugyanabban a pokolban vannak. 

Tudjuk, a pokol sokak számára nem egy ellenszenves hely. Aki híve a kísértésnek, 
s a testi dolgokban könnyen elcsábul, még szeretheti is. Vannak viccek, amelyek ar-
ról szólnak, hogy kampány idején a pokol maga a mennyország. Számunkra fontos, 
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hogy mit jelent a testi-lelki pokol honfitársaink számára, akikre mi presbitériumi 
anya(szentegyház)i gonddal kell lennünk ott a faluban, a városnegyedben, ahol élünk. 
Erről szól az előadás. Én a Károlyi Gáspár Egyetem kommunikáció-szakos tanára-
ként beszélek itt, de ’93 óta vagyok munkatársa Kopp Máriának, és ő ebben a kettős 
minőségben küldött el ide, úgyhogy kérem, nézzék el előadásom kétszólamúságát, a 
hívő hangján is próbálok szólni, nemcsak ezekben a vizsgálatokban részt vevő kutató 
hangján.

Kicsit változtattam a címen, mert szembe kell néznünk egy döbbenetesen kemény 
közösséges emberi ténnyel, hogy a magyar társadalom, legalábbis a tizenkétezer, szo-
ciológiai szempontból reprezentatív válaszadó tükröttartó tanúsága szerint a magyar 
társadalom a szétesés, a közösségre képtelen létezés anómiás képét mutatja, és ez bi-
zonyos – alacsonyabb iskolázottságú – rétegekben eléri a hetven százalékot is. Ha az 
anómia (gör.: meg nem felelés, a szabályok be nem tartása) egy közösségben 70 százalék, 
akkor az már nem közösség. Magyarországon a 40 és 60 év közötti férfiak halandósága 
1927-es szintre esett vissza, ami azt jelenti, hogy a negyven és hatvan közötti korcso-
portban a férfiak negyven százaléka nem éri meg a hatvanadik életévét. A 16 és 40 
év közötti gyermekvállaló korú nők 40 százaléka gyermektelen. A demográfiai életfa 
„karácsonyfává” vált, vagy lassan tölgyfává, aminek a gyökerénél, az alapoknál látszik 
már a fejsze ékvágása. Vizsgálataink az egészségi mutatók és a GDP összefüggéseit is 
bizonyították.

A magyar államadósság 80 milliárd dollár. A román államadósság 80 milliárd lej. 
Ha ezeket a mondatokat együtt halljuk, a szívünk megdermed, mert beleköltözik a 
reménytelenség. Pedig milyen virágvasárnapi módon kezdődött a huszadik század, és 
ha a magyar szellem Kodállyal, bartókkal, Kós Károllyal hozsannás diadalmenetben 
vonult be az egyetemes emberi műveltség szellemi centrumába, akkor áldozathozatala 
se lehet értelmetlen. Ha ötvenhat keresztjét említettük, gondolnunk kell  Európára 
gyakorolt hatására is. 1956 forradalma Franciaországot megszabadította a sztálinizmus-
tól. Ott 1956 tavaszán 160 mandátummal hegemón, szatellita pártjai révén kéthar-
mados többségbe került a Moszkva által pénzelt Francia Kommunista Párt. Ennek a 
legitimitásnak 1956 végén már nyoma sem volt. A magyar áldozathozatal ledöntötte a 
sztálinizmust Európában. Ezt vigasztalásul mondom, mert a szenvedéseink nem lehet-
nek értelmetlenek. Amit az előbb hallott szociológiai adatok üzennek, nem tölthetik 
meg a szívünket tehetetlenség-érzettel. A legfontosabb krisztusi mondatok egyike vi-
gasztaló felszólítás: ne féljetek! 

Ebben a helyzetben kell feladatainkat megkeresni. Úgy is, mint olyan választott 
testület tagjai, akikre az anyaszentegyházi kötelezettségek kikerülhetetlen lelki szol-
gálatot rónak. Mert az édesanyák feladata örök lelki szolgálat. Ez az anyai sorsvállalás 
alapjainál sérült az átmenet Magyarországán. Az ország kötődésbeteg társadalom ké-
pét mutatja. Akik már hallottak engem előadást tartani, tudják, hogy szinte rögesz-
mésen térek vissza újra és újra az anyák ügyéhez. Ez most különösen fontos, amikor a 
gazdaság, a pénz emberei a gyermekeket újra édesanyjuk helyett a bölcsődékre kíván-
ják bízni, és  az anyaság intézményét biztosító szociális juttatások, így a gyed létjogát 
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vitatják. Ahogy János evangélista írta: aki nem ismeri a szeretetet, nem ismerte meg 
Istent, mert az Isten szeretet. A szeretet-képesség egyben Isten-képesség is.

Ha az édesanya és a gyermeke közé bármilyen fejlődéslélektani ék kerül, a gyermek 
fokozottan lesz kiszolgáltatva a pszichopatizálódásnak felnőttkorában. Ha tönkretesz-
szük az anyaság intézményét, akkor az Isten-képességét, a kötődésképességét tesszük 
tönkre. A keresztyén egyház a szeretet egyháza és az a legfontosabb tanítás (Kirk-
patrick, egy kiváló kötődéskutató utal erre), hogy hívő gyülekezeti közösségekben a 
legsúlyosabb pszichopátia is meggyógyulhat, mert helyreállhat a gyökereknél megsé-
rült kötődés. Kötődés Krisztushoz, katolikus testvéreinknél Máriához is. A kötődés 
élmény belül éled, a lélek belső metafizikai mélységei fölött. Fontos, hogy megéljük a 
kötődést, vagy szeretteink körében is magányosak, sérültek leszünk.

Ha elutasító az édesanya, mert nem ér rá, mert más a dolga vagy nincs jelen, mint  
ahogy az a magyar társadalomra jellemző volt 1948 és ’66 között, amikor hat héttel 
a szülés után munkába kellett állni és ott kellett hagyni a gyermekét magára, akkor 
a gyermek érzelmileg leszakad az anyáról, és gátlódik benne a szeretetkapcsolatra 
való képesség is. Az említett munkajogi kényszer egy egész nemzedéket tört meg, 
a népesség harmadának okozott lelki károkat. Ugyan nagy etológiai tartalékai van-
nak az embernek, ezek a korai traumák az érintett népességen nyomot hagytak. A 
Gauss-görbe egyik oldalán a pszichopatoid torzulások gyakorisága nőtt, a másik 
szélén – a bizonytalanul kötődő gyermekek és anyák kapcsolati mintájában – a pszi-
choszomatikus sérülékenységtől sújtottak köre szélesedett ki. A szorongó, ambiva-
lens kötődésű embereket a daganatra, allergiára és egyéb betegségekre fogékonnyá 
tevő folyamatok a nagy belső feszültségű, alacsony önbecsülésű, agresszió-gátolt, 
visszabeszélni, akaratát érvényesíteni nem tudó személyiség fejlődéspályája mélyén 
gyökereznek.

A harmonikus ember ott van középen a mai napig, de a szélek kiszélesedtek. Ha 
nem értjük, hogy a bölcső ínséges világa tönkre tudja tenni az egész életet, akkor nem 
tudjuk megérteni, miért olyan fontos ma az anyaság és az anyák tiszteletét hangsú-
lyozni. Meglátni az egyházi gyakorlatban az anyaszentegyház női minőségét. Miért 
fontos a gyülekezet szeretetteli, ölelő, befogadó, anyai attitűdje? Miért fontos ezt fel-
erősíteni a gyülekezetekben, egyházi iskolákban a fegyelmező protestáns szigor ellené-
ben is? Mert az eklézsiás közösséget nemcsak az atyai, az okos, eligazító lelkészi szó-
nak, hanem a nagy szeretettel elfogadó, a cigánypasztorációban elöl járó, a kallódókat, 
hajléktalanokat, drogosokat, iszákosokat is megértő és felemelő szeretetnek is át kell 
járnia. Ma az ő számuk sajnálatosan bővül évről-évre.

Magyarország átmeneti állapotában a média és a plázák látványvilágától hipnotizált  
tömegek veszítettek  életminőségükből, a születéskor várható átlagéletkorból, ez fő-
ként a legnagyobb terhet viselő 40–60 éves korosztályra igaz. Épp ez az a korosztály, 
melynek az említett megterhelő anya–gyermek „elválasztást” el kellett viselnie, azt, 
hogy az anyának a gyermek mellől a gyárba kellett mennie, vagy traktorosnak és csak a 
dalárda után tudott hazanézni a bölcsőde vagy a nagymama által nevelt gyerekekre.

Ez a derékhada a magyar társadalomnak és a tetejében ez egy nagyon jó munkabí-
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rású, a terhek nagyobb részét viselő réteg. A nőknél javult a várható élettartam, ez a 
női karakter, a nőkre jellemző támogató kapcsolati hálónak tudható be. A nemzet-
közi összevetésben is ezt találjuk, ahol hasonló volt a helyzet a szocializmus idején, 
Oroszországban, bulgáriában. beszélhetünk az átalakuló társadalmakról, felvethet-
jük, hogy a tradicionális értékvilágot és biztonságot képviselő intézmények, szer-
vezetek megroppanása következtében (ide értem én a családokat is) milyen helyzet 
állt elő testi-lelki, szociális egészség tekintetében. Ami 89/90 után történt, nem a 
csendes többség érdekeit szolgálták, nem az alattvalók, az önmagukat védeni nem 
tudó, szorongva kötődő, agressziógátolt és megfelelni vágyó réteg javára fordult, ha-
nem a kifejezetten pszichopata, empátiahiányos, „anyabeteg” csoport számára volt 
előnyös, akik szinte korlátlanul tudták érvényesíteni ebben a változó helyzetben az 
érdekeiket.

Azt mondhatjuk, hogy ez a fordulat, a törvénytelenséggel is gyakran szövődő anó-
miás helyzet olyan krónikus stresszhelyzetet teremtett, amelyik a sokkal szívósabb 
középréteget is jelentősen megpróbálta, megviselte. Amikor azt látjuk, hogy 2005-
ben a negyvenes-hatvanas, e viszonyok között felcseperedő rétegben nő a mortalitás 
a húszas évek szintjét közelítve és 11 395-tel több férfi hal meg, mint 1960-ban, akkor 
borzasztó, háborús képet látunk.

Mi az új helyzet jellemzője?A család megroppanása, ahogy arról már a balatonszár-
szói református értelmiségi konferencián is szólhattam. Ma még a párkapcsolatban 
élőknek is csak alig fele él házasságban. Hogy ennek hányadrésze él szentségi házas-
ságban, ami a vallásosság függvénye: nem lehet több 6–10 százaléknál. A korábbi 
közös normák helyett a fölbomlott közösségek romjain bújdokló egyén posztmodern 
helyzetében számos közösség része lett, ugyanakkor roppant magányos mindegyikben 
és együtt. Az a társadalomszervező, és a gazdasági folyamatokat is erősítő minőség, 
amit Francis Fukujama könyvének tárgyául választott, a bizalom, Magyarországon 
társadalmi léptékben sérült meg. A kötődés helyébe a függőség lépett, a lelki szabad-
ság és kötődés helyébe a szabadosság és a megkötözöttség. A fogyasztói szemlélet mint 
a profitszerzés beépített ügynöke uralja, termeli ki, hasznosítja az emberi kapcsolato-
kat.  A piac kultusza fenntartja a helyzetet és önsorsrontó körök alakulnak ki, ahol az 
anómia, az értékvesztés újratermelődik.

Az anómiáról azt lehet mondani, hogy társadalmi szabályokon, törvényeken kívüli 
létezés. Az anómiás szemléletű személy a gyakorlatban még be is tarthatja a törvényt, 
de belül nem tiszteli, nem követi, számára az alkalmazkodás külsődleges és inkább te-
her. Azt, hogy ez mennyire így van, és 2002–2006 között hogy változott, egészen mell-
bevágó adatokkal bizonyítjuk. A szabálysértő magatartás, a hit, az eligazodás hiánya, a 
tervezésképtelenség ezek között az évek között jelentősen nőtt. A társadalmi bizalmat-
lanság is nőtt, ezt jelzi a vélelem, hogy senki nem törődik a másikkal, és senkiben sem 
bízik. Az anómiát jelző mutatók mértéke is jelentősen nőtt. A társas támogatás, a há-
zastárs segítése csökkent, a rokon és a barát segít. A családon belül látjuk a roppanást. 
A társadalmi tőkét a bizalommal, az együttműködő-képességgel magyarázzuk. 

Ha azt nézzük, hogy a bizalmatlanság milyen mértékben nőtt 2002 és 2006 között, 
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az 54 százalékról 74 százalékra emelkedő mutató mellbevágó adat. A rivalizálás szintén 
nőtt. Ez az ellenségesség melegágya, amely szintén ott lakik az A-típusú, empátiahiá-
nyos személyiségmintában. A társas bizalmatlanság és a szabályáthágás növekedése, az 
egyik napról a másikra élés, az eligazodás hiánya mind olyan adat, ami a teljes népes-
ség anómiás torzulását jelzi, mely az össznépességben 57, az alacsony iskolázottságúak-
nál 74, a nyolc általánost végzetteknél 67 százalékos. Szembesülnünk kell a feladattal, 
hogy ebben az elanyátlanodott és apátlanodott társadalomban a közösségeknek kell a 
szeretettel újranevelő szerepet felvállalniuk.

Az iskolázottság védőtényező a mutatók szerint, látjuk a szociális rangsor fontossá-
gát az iskolázottság tekintetében. 

A másik nagy keresztje társadalmunknak a népesedés válsága, a folyamatos fogyással 
fenyegető demográfiai mutatók. Amikor anyabeteg társadalomról beszélünk, akkor 
szemérmesen hallgatunk arról, hogy a kádári társadalom, a fridzsider szocializmus, a 
„kicsi vagy kocsi”-dilemma népe közel 5 millió magzatnak hiúsította meg a világrajö-
vetelét 1956 után.

Ez az adat is jelzi, szembesíteni kell magunkat félmúltunkkal és jelenünkkel, anyát-
lanságunkkal. Reformátusként is szembesülnünk kell mindezzel. Úgy tartják, a kál-
vinizmus legnagyobb ünnepe az áldozathozatalhoz kapcsolódik, a kálvinizmus nagy-
pénteki vallás. A tanítványok közül a legszeretettebb áll ott az asszonyokkal a kereszt 
tövénél, János. Kimondhatjuk: vallásunk, egyházunk és benne a hívek megújulásának 
kulcsa, ha mind tanítvánnyá leszünk. A nagypénteki kálvinizmus Jánoshoz kötődik, 
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ahogy az apokaliptikus végidők kereszténysége is a Jelenések könyvének szerzőjéhez 
kapcsolódik. Miért fontos ez számunka, akik az egyházban az anyaszentegyházat ke-
ressük, és a jelen népegészségügyi válságában az anyák szerepét kutatjuk. Talán azért, 
mert a Megváltó a kereszten Jánosra bízta édesanyját, és viszont. A magyar kálviniz-
musnak újra meg kell találnia Máriát, mert ha jánosi, tanítványi kereszténység, akkor 
a középkori himnusz megszólító szavával Máriában édesanyjára, minden hívő édes-
anyjára lelhet.  Ez Magyarországon, a Máriának felajánlott országban a jövőre nézve 
is meghatározó történelmi döntés.  

A vizsgálatunk másik komoly tartománya arra keres magyarázatot, hogy a férfiak 
miért sérülékenyebbek, hiszen az 1960-ban még az osztrák mutatóknál is jobb várható 
átlagélettartam mára a 40–60 év közötti férfiak körében a 1920-as évek szintjére zu-
hant vissza. Ebben a munkahelyi bizonytalanság, a munkahelyi stressz jelentős szere-
pet játszik. A férfiak számára talán ez a legnagyobb distressz. A magyar munkavállalók 
jelentős része él bizonytalanságban, akár saját munkahelyi pozícióit, akár a munka-
hely sorsát illetően. Tömegek élnek a fenyegető munkanélküliség komoly élettani 
stresszhelyzetében. Az egészségi állapot önbecslése és a munkaképesség csökkenésének 
összefüggése magától beszél ezeken az ábrákon, a mérgező tényezők, az életkilátásokat 
rontó tényezők között kell a munkával kapcsolatos stresszt említenünk. A munka 
bizonytalansága, a kontrollt illető alacsony színvonal, hogy nem tudom ellenőrizni a 
munkahelyemen történő folyamatokat, még a saját munkámat se, az alacsony családi 
jövedelem – ezek mind szerepet játszanak a férfiaknál.

A nőknél a munkahelyi érzelmi támogatottság tűnik fontos tényezőnek. Minden-
képpen kimondhatjuk, hogy a munkahelyi bizonytalanság háromszor magasabb halá-
lozással jár együtt, és a társadalmi bizonytalanság, az élet értelmetlenségének érzete, a 
rivalizálás és az anómia kétszeres halálozási kockázattal társul. A 2002 és 2006 közötti 
vizsgálatot követéses vizsgálatként szerveztük meg, követtük, mi történik azzal a po-
pulációval, amelyik mindkét vizsgálati  évben válaszadó volt. Itt már személyek sorsát 
tudtuk figyelemmel kísérni.

A családi problémák háromszor magasabb kockázatot jelentenek, főként a nők 
esetében. A dohányzás kétszer magasabb halálozással, a sport viszont alacsonyabb 
halálozással jár együtt. A depresszió a legfontosabb kockázati tényező, a súlyos dep-
resszió 2002 és 2005 között szinte megduplázódott. Pszichoszomatikus tekintetben a 
súlyos depresszió a meghatározó.

Magyarországon a nemzeti kohézió, a szolidaritástudat, az identitás gyógyító tar-
talékai alapjaiban gyengültek meg. Ennek több társadalmi „szertartása” volt, az egyik 
ilyen a 2005. december 5-i trauma, a fekete advent, a testvéreink megtagadása, és ez 
különösen fájdalmas volt nekünk, reformátusoknak, akiknek a „vallási anyanemzete” 
Erdélyben él. Ez része annak a hosszabb folyamatnak, amiért a pokol-metaforát hasz-
náltam. 1956 óta tart a nemzettudat, az összetartozás szimbolikus és tartalmi-erköl-
csi-pszichológiai aspektusainak gátlása, büntetése. A médiától kezdve az oktatásügyig 
számtalan olyan színtér van, ahol szinte visszafordíthatatlan károkat tudott okozni 
a hatalom és el tudta érni – az anómia iskolát is elérő tüneteiről most nem akarok 
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beszélni –, hogy egyre szorongóbban, beépített gátlásoktól csonkulva  és erőtlenül 
tekintünk ezekre a kérdésekre. A mítosztalanítás, elnemzettelenítés évtizedei szükség-
szerűen  torkolltak  a jelen súlyos anómiájába. 

Ugyanakkor a vidámság, a jókedv, a pozitív életminőség vizsgálatunkban minden-
hol védőfaktornak tűnik, az önbizalom, a hatékonyság, az önerő, a tanult sikeresség 
mind olyan források, amelyet egy gyülekezet a tagjai számára sugallani tud, amely által 
segíthet, meg tudja a másik ember kezét fogni. Rá tudja hangolni egy másik attitűdre 
a gyülekezet tagjait. Ez a presbitérium feladata lehet. Az, hogy nemzeti tudatunk egy 
olyan társadalom számára jelent kihívást, amelyiknek családtörténeti, etnikai hova-
tartozása színes – bár ez a reformátusság számára ritkán probléma –, ne támasszon 
senkiben kétséget, hiszen a történelem példája szerint a messziről érkezettek is, mint 
magyarrá vált lelkek, szívesen vállalják a magyarság jegyében megélt összetartozást. 
De ha eltűrjük a magyarságérzet büntetését, akkor ez a motiváció eltűnik, és velük mi 
is, a nemzet – mint közös ihlet –, ahogy József Attila írta.

Mit tud válaszként adni a pszichopatizálódott, lelkileg elbetegesedett társadalom 
számára a református közösség, a magyar presbitériumi közösség? Egy olyan világban, 
ahol az elsődleges pszichopaták érzik igazán jól magukat, mert számukra kedvező 
az együttérzésmentes versenyszituáció. Erről nagyon fontos munkákat lehet olvas-
ni, mint amilyen Robert D. Hare: „Köztünk élő pszichopaták sokkoló világa”, vagy 
Christopher Lasch: „Az önimádat társadalma” című könyve, vagy  a könyvhét sztár-
írójának, bret Easton Ellisnek „Az amerikai pszicho” írása,  és riadtan vesszük észre, 
hogy ez a típus a cégvezetők és a politikai vezetők körében sajnos felülreprezentált, 
domináns populáció. Nekünk mégis nagy szeretettel és elfogadással, segítő szándék-
kal kell e világ felé is fordulnunk. bár az ép erkölcsi érzékű embereknek nincs im-
munrendszerük ezzel a réteggel szemben, mondja Hare, a krisztusi magatartás mégis 
segít a korlátaik fölé emelkedésben.

Mi a pszichopata problémája a társas emberi közösségben? A hamisság, a felszínes-
ség, az egoizmus, a nagyzolás, a megbánás és a bűntudat hiánya, a megtévesztés, a 
manipuláció és az érzelmek sekélyes volta. Ijesztő, hogy a magyar televízió kereskedel-
mi adói által közvetített filmekből milyen tömegben és koncentrációban zuhog ránk 
ez a személyiségtípus, mint modell. Ijesztő, hogy a modell (gyakran halljuk, hogy a 
bűnöző a sajtóban, a hírekben úgy jelenik meg, mint vállalkozó)  a siker zálogaként 
van eladva. Meg kell találnunk rá a hit kínálta választ, és ez nem is könnyű. Impulzív, 
magatartáskontroll-hiányos, az izgalmi, a veszélyhelyzeteket kereső, felelőtlen, anti-
szociális felebarátaink még több szeretetet igényelnek és erre még agresszívebb választ 
adnak. A pszichopata gyakran nem tudja a szeretet kódjait elviselni. Feszült lesz tőle, 
mert itt van a sérülése. Ez az a korai anyasérülés, amiről már szóltunk. Ezeket az em-
bereket be kell fogadni, másképp nem lehet. Ez egy nagyon kemény munka. Nem 
alkalmi gesztusok, helyzetek tehát, hanem komoly, gyülekezetépítő, reszocializáló, 
gyógyító közösséges feladat. 

Feltehetjük a kérdést: mit kínál egészséglélektani szempontból a hit, és mennyire 
sikeres a vallás? A vizsgálataink arra utalnak, hogy a szervezeti hitgyakorlás sikeres 
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ezekben a mutatókban. Kevesebb dohányzás, kevesebb alkoholfogyasztás, magasabb 
operativitás, tolerancia, adaptív megbirkózás jellemzi a hitüket rendszeresen közössé-
gükben gyakorlókat. Nemcsak Magyarországon. Ezek nagy elemzések, amelyek arra 
utalnak, hogy a vallásos élet véd az emberi egészséget fenyegető, torzult életformákkal 
szemben. Most egy kemény dolgot mondok: ha igaz az, hogy a harlemi néger, aki 
15 évvel kevesebbet él, mint a fehér középosztálybeli honfitársa, ha megtér és val-
lásos gyülekezetben él, tíz évvel hosszabb életű, akkor a cigánypasztoráció feladata 
számunkra az, hogy a mi életkilátásainkkal szemben 10–12 évvel kevesebbet remélő 
cigány honfitársainkat átölelve, ezt a fordulatot biztosítsuk. A harlemi négerek sorsa 
analóg a hazai cigányságéval. Ha tehát egy vallásos néger tíz évvel többre számíthat, 
mint vallástalan társa, akkor a református egyház a cigánypasztoráció révén népegész-
ségügyi szolgálatot is vállalhat.

A spiritualitás és a vallásosság a magyar népesség körében nem olyan rossz, mint 
gondolnánk. Nem hívő: 30 százalék, nem gyakorolja vallását 20 százalék, a másik fele 
a társadalomnak a maga módján, vagy rendszeresen átélten hívő, 6 százaléka pedig 
egészen misztikus mélységekig, akinek minden gesztusát befolyásolja a hite. Ez azt 
jelenti, hogy ez a népességnek egy hihetetlen mozgósítható sokasága, választásokat 
lehet vele nyerni. Nagy létszámú csodaember. Nem biztos, hogy közéjük tartozunk, 
lehet, mi rendszeresen gyakoroljuk a hitünket az egyházunkban, de azért nem imád-
kozunk minden feladatnál, nem tekintjük Isten áldásának, ha gyermekeink szépen 
cseperednek, hanem magunknak tulajdonítjuk sikereinket. Az is nagyon fontos. De 
ha van 6 százalék misztikus erejű, mély hitű ember, akkor a pokol kapui sem állhat-
nak ellen.

Mindez a gyülekezeteknek, mint a szervezeti élet sajátos övezetének különös jelen-
tőséget kölcsönöz. Hiszen ha azok, akik gyakorolják vallásukat, az országos átlaghoz 
képest kevésbé dohányoznak, kevesebb napig voltak betegek az elmúlt évben, mun-
kaképességük, életminőségük jobb (WHO), kevésbé depressziósak, ellenségesek, ko-
operatívabbak, megbirkózási módjaik adaptívabbak, több társas támogatást kapnak, 
akkor a munkaegészségügy sem tudja nélkülözni többet azt a tudást, hitet, reményt 
és szeretetet, mely a hívő emberek kincse. A munkahelyi stressz elhatalmasodása és 
a középkorú férfitársadalmat fenyegető hatásai miatt lehet, hogy szükségünk lenne 
szervezeti lelkészképzésre is. De ha ez csak utópia, a hívő közösségek tagjai a minden-
napi életet szerény, alázatteli szolgálattal missziós tereppé alakíthatják mindannyiunk 
javára. Mindehhez nem kell egyéb, mint ezekben a fenyegetően nehéz időkben „meg-
maradni a szeretetben”. Mert Jánossal mondjuk: aki nem szeret, nem ismerte meg az 
Istent; mert az Isten szeretet. Mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való 
szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten 
is őbenne, a Szentlélek által.

(A Miskolci Egyetemen április 5-én megtartott
 lelkész–presbiteri konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Velkey György

Népegészségügy, egészségügyi reform, 
református diakónia?

Három szót tettem a címbe, de tehettem volna 
összesen egy nagy kérdőjelet is, mert amikor ezeket 
a szavakat halljuk: egészség, egészségügy, egészség-
politika, akkor ma tele vagyunk kételyekkel. Ezek 
a szavak váltak a napi híradások kulcsszavaivá és az 
életünkben is nagyon nehéz kérdésekké. Kritikus 
kérdésekké váltak a közösségeinkben is, a családban, 
gyülekezetben, városban, nemzetben.

Nemrég egy egészségpolitikai rendezvényen, ahol 
különböző színű és funkciójú egészségpolitikuso-
kat kérdeztek meg arról, hogyan értékelik az egész-
ségügyi reformot, az egyikük úgy válaszolt, hogy 
elégtelenre értékeli az eddig történteket. Egyetlen 
eredmény mégis van, legalább az, hogy beszélünk az 
egészségügyről – mondta. Ez valóban fontos ered-
mény, az egészségünk és az egészségügyünk a látótér 
közepébe került. Hiszen mindannyiunk felelőssége, 
hogy átgondoljuk saját és környezetünk egészségét. Gondolkozzunk nemzeti szin-
ten is arról, hogy melyek a legfontosabb kérdések, és hogyan tudunk mi, a re-
formátus gyülekezetekben vezető tisztséget betöltő, életünket Krisztusnak áldozó 
emberek ebben a zavaros helyzetben eligazodni.

Nagyon jó volt hallgatni az alkalomkezdő közös ének refrénjét: „Légy örömmondó 
békekövet, hirdesd, a szabadító elközelgetett!”, mert azt az üzenetet kaptam általa 
mindannyiuktól, hogy én is tegyek így, túllépve az előző előadásban megfogalmazott 
gondolat realitását, miszerint „nagy pesszimizmussal tekintünk a jövő elé”. Miközben 
tehát elmondom a szomorú tényeket, illetve kérem, hogy együtt gondolkozzunk el a 
mindennapjainkba beivódó jelenségeken, szeretnék örömmondó békekövet is lenni, 
hiszen van hitünk és kiutunk minden mélységből. 

Mi is az egészség? Sokan leírták és azzal mindenki egyetért, hogy az egészség nem 
a betegség hiánya. Nem önmagamban mérhető az egészségem, hanem közösségi és 
társadalmi szinten működik, és hat vissza rám is. Az egészség testi, szellemi, szociális 
és spirituális jóllétet is jelent – közösségünk, a társadalmunk egészségének ezen terü-
letei is kölcsönhatásban vannak. Amikor tehát az egészségügyről beszélünk, szélesebb 
kontextusban mindenről beszélünk, hiszen az egészségügy az ilyen komplexen értel-
mezett egészség megőrzésére és helyreállítására hivatott. Nemcsak a saját biológiám, 

Velkey György
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genetikám, hanem a környezet, a betegségek kialakulását közvetlenül befolyásolva is 
része annak, ami hat az egészségre. Az egyéni döntéseim, életformám és a társadalom, 
amelyben élek, valamint a rám dinamikusan ható közösség része az egészségemnek. 
Presbiterként, vagy egyszerűen felelős jóakaratú emberként tehát az egészséget családi, 
gyülekezeti, egyházi, vagy poliszban megélt (ilyen értelemben politikus emberként) 
társadalmi kontextusban is kell szemlélnünk.

A mai alkalom igéje az, hogy „Krisztusnak jó illata vagyunk Isten dicsőségére”. 
Amikor megkaptam a meghívót és elolvastam ezt az igét, nagyon boldog voltam. 
Elárulok egy titkot: az általam használt honlapokon azt a jelszót használom, hogy 
joillata, ebből az igéből. Ez olyan misztikus tartalommal bíró küldetés, amelynek né-
hány elemét, amikor az egészségről beszélünk, mert nagyon közel áll hozzá, érdemes 
kiemelni. Lényeges, hogy itt nem szépségről, nem teljes épségről, hanem sokkal in-
kább kiáradásról van szó. Nem azt mondja az evangélium, hogy szép virága vagyunk 
Krisztusnak, hanem a jó illata, valami friss kiáradás. Így is mondhatnánk: „az illat”. 
A szag élménye, jól tudjuk a biológiából, nagyon mélyen kötődik a tudatalattiban, a 
mély ösztönéletnek egyfajta megtisztulása. Amikor egészségről beszélünk, erről is be-
szélünk, a bűnvallásról, egyfajta spirituális egészségről, a WHO-definícióra építve. Az 
illat valamennyiünkben nagy közelségben van egyfajta patikaillattal, vagy tisztaságil-
lattal is, a húsvéti nagytakarítás utáni lakás az illatával, vagy a tavasz illatával. Ismerjük 
azokat a „rossz illatú” számokat, amelyek azt írják le, hogy milyen állapotban van ma 
a magyar népesség demográfiában, morbiditásban, mortalitásban, vagyis a betegségek 
megjelenésében és halálozásban. A számok mögötti értékvesztést megéljük a minden-
napokban, önmagunkban, közösségeinkben, nemzetünkben – ezekkel a tényekkel 
is szembesülni kell. Valójában az a kérdés, hogy tudunk-e ezek között az állapotok 
között tiszta, tisztító, jó illattá válni? Ez a kérdés akar ennek az előadásnak, de az egész 
napnak a témája is lenni. 

Közelebb lépve a mindennapi egészségpolitikai dilemmákhoz, ma súlyos kérdéssel 
kell szembesülnie nemcsak Magyarországnak, nemcsak Európának, de a világnak, 
fokozottan talán mégis az első kettőnek. Az egészség megőrzése és gyógyítása tech-
nikailag ma már igen magas szinten lehetséges. Olyan tudást halmozott fel a tudo-
mány, amely akár öt évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt. Exponenciális fejlődésnek 
vagyunk a tanúi, és látjuk, hogy mi minden lehetséges már a tudás szempontjából. 
Ugyanakkor az anyagi lehetőségek nem exponenciálisan fejlődnek. A dekadens, ha-
nyatló Európában sem, de különösen nem Magyarországon. A lehetséges és az elér-
hető közötti olló egyre jobban nyílik szét. Látszik, hogy valójában nem tehetjük meg 
azt, amit meg tudnánk tenni. Nem tudjuk megadni nemcsak mindenkinek, hanem 
lassan szinte senkinek sem azt a maximumot, amivel még biztosabban meggyógyítha-
tó lenne súlyos betegségéből. 

Különösen kritikus ez Magyarországon, hiszen éppen a demográfiai változások kö-
vetkeztében egyre kevesebben vannak, akik előállítják a javakat, viszont sok a fogyasz-
tó, aki részesül azokból. A korfa miatt is arányaiban kevés a munkaképes ember, sok 
a nyugdíjas. Ehhez társul, hogy Európa és Magyarország lemaradásban van a nagy 
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globalizált piaci versenyben. Ugyanakkor – talán épp az évszázadok szeretetszolgálati 
kultúrája következtében – óriási az elvárás az ellátórendszerek, így az egészségügyi 
rendszer felé is. Őrületes aránytalanság tehát az, ami az egészségügyi ellátás kérdését 
ma a középpontba helyezi. 

További társadalmi ellentmondás, hogy az élet és a halál kultúrája a mindennapi 
tapasztalás szintjén harcol bennünk, körülöttünk. Azt tapasztaljuk önmagunkban és 
a környezetünkben, hogy különösen a betegséggel, a szenvedéssel, a halállal nem tu-
dunk mit kezdeni, és nem találunk rá azokra az evangéliumi válaszokra, amelyek az 
életet lehetségessé, elviselhetővé, értelmessé teszik. A szenvedés és a halál, de az igazi 
teljes élet is tabutémává vált. 

Az elmúlt napokban zajlott a Magyar Kórházszövetség kongresszusa, ahol az egyik 
minisztériumi résztvevő a magyar egészségügy alapvető kérdéseiről beszélve úgy fogal-
mazott: a kérdés valójában az, hogy szolidaritás, vagy szubszidialitás? Érdemes ezeknél 
a szavaknál megállni. A szolidáris egészségügy 150 évvel ezelőtt a bismarcki Németor-
szágban vált állami normává, és a gazdagok, az egészségesek által finanszírozott, a sze-
gényeknek, időseknek, betegeknek a befizetésükhöz képest nagyobb részesedést adó 
egészségügyet jelent, ami máig ható modell. Ezt jelenti a szolidaritás ma is. Amikor 
ezzel szemben azt mondják, hogy szubszidialitás, egy olyan szót használnak tévesen, 
ami egyébként egyházi eredetű, és az alacsonyabb szinten való felelősségvállalást je-
lenti. Jó szó arra, amit az egészségügyben tenni kell, hogy minél alacsonyabb szinten 
lehessen felelős döntést hozni, források odarendelésével. Gondolok arra, hogy ahol a 
népegészségügyi adatokat ismerjük, régióban, kistérségekben, ott kellene megfelelő 
ellátást szervezni. Az egészségügyet lehetetlen fenntartani és hatékonyan üzemeltetni 
közösségi felelősségvállalás nélkül. 

Szakmai terminológiákat is használva, hogy eligazodjunk abban az útvesztőben, 
amit ránk önt a média, és a sokszor manipulatív szóhasználatok miatt is, érdemes 
felvetni, mik is azok a kérdések, amelyekre meg kell találnunk a válaszokat a kisebb 
és a nagyobb közösségeinkben. Az első kérdés az, hogy mennyi pénzt költünk az 
egészségügyre? Országos szinten mennyit hajlandó a magyar társadalom egészség-
ügyre költeni? Mindenkinek tisztában kell azzal lenni, hogy az elmúlt években az 
a válasz született, hogy kevesebbet hajlandó egészségügyre fordítani az állam, mint 
korábban, hiszen a konvergencia-programban világosan csökkenő teherviselésről 
van szó. 

A következő kérdés, hogy honnan vegyük ezt a pénzt, ezen belül, hogy milyen le-
gyen a ráfordításból a közösségi és az egyéni arány. Sokféle egyéni befizetés van, nem-
csak a vizitdíjról és a napidíjról szól ez a kérdés, hiszen a gyógyszerekért, gyógyászati 
segédeszközökért, szállításért és sok másért fizetünk az egészségügyben. Az egészséges 
arányt 3:1-hez tarják a szakemberek, valamilyen egyéni befizetés nélkül nagyon nehe-
zen működtethető a rendszer. Ez az arány ma Magyarországon 2:1-hez közelít, tehát a 
direkt egyéni fizetés mértéke az elmúlt időszakban kritikusan magas mértékűvé vált. 
Kapcsolódó kérdés, hogy hogyan történjen ennek a közös pénznek az előteremtése, 
a forrásteremtés. Sokféle modell lehetséges, a jelenleg élő és az új törvényben leírt 
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rendszerben biztosítási alapú forrásteremtésről van szó. A mai demográfiai helyzet-
ben érdemes lenne felvetni, hogy tényleg ez-e a legjobb. Szóba jöhetne az elsősorban 
jövedéki adókat felhasználó forrásteremtés is alternatívaként. A következő kérdés az, 
hogy hogyan használjuk fel a pénzt. Ezt hatékonysággal és igazságossággal szokta a 
szaksajtó leírni. Érdemes megállni az elmúlt évek gyakorlatánál, hiszen 2002-ben egy 
remek, mindenki által elfogadott népegészségügyi programja volt az országnak, amely 
mára teljesen kiüresedett. A pénz, amely ma rendelkezésre áll, nem népegészségügyi 
alapon osztódik fel. Így nem abból indulunk ki, hogy hol, mi a legnagyobb baj, amire 
nagyon oda kell figyelni. A prevenciós, betegségmegelőző programok is szinte teljesen 
leálltak. Így a pénzt nem igazán hatékonyan használja fel a jelenlegi rendszer, hanem 
leginkább szakmai lobbi érdekek mentén. 

Fontos elméleti kérdés, hogy mit tart egy aktuális egészségpolitika arról, hogy mi 
motiválhatja, hajthatja az embereket arra, hogy igazságosan és értelmesen használ-
ják fel ezt a szűk forrást. Tehát mit gondol az emberről a politika, a társadalom. Itt 
kell megállni a már reméljük, nem sokáig érvényben lévő törvénytervezetnél, hiszen 
annak a filozófiája az, hogy az ember kizárólag akkor akar hatékony és igazságos 
lenni, ha ezáltal minél több pénzt tud kicsikarni magának haszonként. Ez az, ami 
ellen nekünk tiltakoznunk kell. Nem igaz, hogy a mi gondolatainkat, tevékeny-
ségünket, gyógyításunkat a profitéhség hajtaná. Emelt fővel ki kell mondanunk, 
előbb magunknak, aztán másoknak, hogy nekünk, keresztyén embereknek a moti-
vátorunk a szeretet, a Krisztus-hit. Ettől nem vagyunk balekok, hiszen a tisztességes 
társadalom a tisztességes közszolgálatot meg kell, hogy fizesse – ezt jó lelkiismerettel 
elvárjuk. Ugyanakkor nem lehet megengedni, hogy olyan rendszert erőltessenek 
ránk, ahol profitra működik az egészségügy, mert ez a profit az igazságosság és a 
hatékonyság ellen fog dolgozni, hiszen az elesettek és az őket ellátók kárára lehet 
csak nyereséghez jutni. 

Láttuk a kérdéseket, és hogy milyen válaszok születtek rájuk az elmúlt években. 
Egy fontos dologról kell még beszélnünk, arról, hogy hogyan vált ez lehetségessé, 
hogyan fordulhatott elő, hogy idáig jutottunk, ráadásul a társadalom asszisztálásával 
történt meg mindez. Nekem, aki az egészségügyben a frontvonalakon dolgozom, 
és a jelenlevők közül többeknek, akik betegként, orvosként, ápolóként az egészség-
ügyben jelen vannak, egy súlyos ténnyel kell szembesülnünk. Azzal, hogy tudatos 
lejárató kampány zajlik az egészségügy és a benne dolgozók ellen. Ez a kampány 
úgy állítja be, hogy kizárólag a saját érdekükben, a saját zsebükre, a paraszolvenci-
ára, de legalábbis presztízsre dolgozók vannak jelen ma az egészségügyben. Ez nem 
így van. Akik ezt látják, rossz egyedi eseteket látnak, sajnos vannak ilyenek. Mi a 
napokban néztük át a béreket a kórházunkban. Ma egy szakorvos, aki 11 éven át 
kőkeményen készült a szakvizsgájára a középiskola után, egy közkórházban, mint a 
bethesda, 129 ezer forintot keres bruttó, és nem visz hozzá semmi mást haza, mert 
legtöbbje nem fogadja el azt a pénzt, amit adni akarnak neki paraszolvenciaként. 
A nővérekről nem is beszélve. Valójában ezek az emberek minden munkajogi leírás 
ellenére hetente 60–70 óra igen megfeszített munkát végeznek. Ezeknek az embe-
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reknek a várható élettartamuk alacsonyabb, a túlmunkájuk pedig jóval nagyobb, 
mint a magyar populáció átlagáé. Látnunk kell, hogy a gyógyítók és a társadalom 
tudatos szembeállítása zajlott, ez alapozta meg az elmúlt időszak egészségügyben 
bekövetkezett eseményeit. 

A konfliktusokat ugyanakkor tudatosan „letolta” a rendszer a kórházi szintre, hi-
szen a biztosítási jogviszony ellenőrzésétől kezdve a díjbeszedésig, az ellátási terület 
ellenőrzéséig, a gazdasági felelősségig minden a kórház, a gyógyító orvos és az ápoló 
felelőssége. A hatalom mossa kezeit és az agyongyalázott helyi kórházi személyzet 
az, akinek ezeket a piszkos munkákat el kellene végeznie. Tehát tudatosítanunk kell, 
hogy valójában nem a beteg és az orvosok közötti, hanem a társadalom és az aktuális 
egészségpolitika közötti konfliktusról van szó.

János evangéliumának ötödik fejezetében olvashatjuk a bethesda-tavi gyógyulás 
történetét, amiből én most csak egy fél mondatot olvasnék fel hangosan: „Uram, 
nincs emberem” – mondja Jézusnak a régóta szenvedő beteg, akihez Ő a bethes-
da tavánál közelít, és akit akkor szombaton utána meggyógyított. Valójában ez az 
egészségügyi ellátás kulcskérdése, tudunk-e felelőséggel bíró emberei lenni mi, gyó-
gyítók, ápolók, keresztyén emberek, presbiterek, családunknak, gyülekezetünknek, 
poliszunknak, nemzetünknek. Tudunk-e gyógyítói, emberei lenni azoknak, akik erre 
rászorulnak.

Gyönyörű válaszokat kaphattunk az egyházaktól erre a kérdésre az elmúlt évszáza-
dokból, évezredekből. Hiszen a keresztyénség indította és teljesítette ki a szeretetszol-
gálati intézményrendszert Európában. Ne felejtsük el, hogy az ima, az igehirdetés és 
a nevelés mellett a keresztyénség az indulásától kezdve nagyon erőteljes szeretetszol-
gálati munkát végzett. Ez is az egyházunkon túl lévők felé való kiáradása a hitünk-
nek. Ebből a sok gyönyörű esetből én egy, már hozzánk kötődő történetet emelek 
ki. 1866-tól működik a bethesda Kórház, amely széles körű református diakóniai, és 
a diakóniához sok szempontból kötődő oktatói, missziói munka helye volt összesen 
mintegy száz éven át. A bethesda alapításáról is érdemes néhány gondolatot ejteni, 
hiszen máig ható üzenete van. Hazánkba került protestáns emberek, vasúti mérnök, 
lelkész és orvos fogott össze azért, hogy megépítsék a bethesdát, és hogy a szegénység-
ben ellátatlanul levő embereknek hajlékot adjanak. A németajkú gyülekezetben akkor 
azt választották, hogy először legyen kórház és csak utána a gyülekezetnek hajlékot 
adó templom. Az újkori bethesda története ezelőtt 16 évvel indult újra, Dizseri Tamás 
vezetésével, és tőle kapott igénk napi iránytűnk ma is: „Tartozunk pedig azzal, hogy az 
erőtlen gyengeségeit hordozzuk és ne a magunk kedvére éljünk”, vagyis hogy emberei 
legyünk azoknak, akik rászorulnak arra, hogy felkarolják őket. A munkánkat csak 
közösségben tudjuk elképzelni, mert az a tapasztalatunk, hogy közösségben jelenik 
meg közöttünk a gyógyító Krisztus, hiszen ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk 
hitben, és hívő közösségben, ott ő jelen lehet közöttünk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak 
a saját szaktudásunkkal és lelkierőnkkel, imáinkkal és emberségünkkel fordulunk a 
betegek felé, hanem a komplex betegségképben szenvedő emberhez, a nemcsak tes-
tében, hanem lelkében, szellemében, spiritualitásában, szociális szférájában is sérült 
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beteghez közösségként szeretnénk odafordulni. Nemcsak a gyermekhez, hanem a sok-
szor sérült családhoz is. Mi a bethesdában ezt az utat próbáljuk, sokszor döcögősen, 
hibákat elkövetve és megújulva, sokszor hátrányos helyzetben érezve magunkat a mai 
világban, de mégiscsak követni. Olyan embereket felkarolni, akikért nem kapkodott 
senki, és ezért máshol ellátatlanok maradtak, majd végül a bethesdában kötöttek ki. 
Sokszor nehezen finanszírozható betegekről van szó. Épp a minapi kórházszövetségi 
kongresszuson mondta nekem egy kórházigazgató, hogy „kicsit ledobói lettetek ezek-
nek a szerencsétlen embereknek”. Nem szeretnénk ledobói, hanem éppen felkarolói 
lenni. 

Talán mindenki számára ismert az a hat évvel ezelőtti történet, amelynek eredmé-
nyeként nálunk működik az Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ. 
Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy nemzetközileg elismert eredményeket elérve 
tudjuk gyógyítani ezeket a nagyon súlyos betegeket. De tovább kellett lépnünk gon-
dolatban, hiszen amikor az égéssérült gyerekek hozzánk kerültek, és az első két év-
ben jó eredménnyel gyógyítottuk már őket, azt kellett mondanunk, hogy ez kevés, 
muszáj megelőznünk is a bajt. Ez megint népegészségügyi és egészségpolitikai kérdés 
is, amit a magunk közösségében kellett megválaszolnunk, hiszen látva ezeket az igen 
súlyos, tragikus eseteket, el kellett indítanunk önerőből, sokszor magunkra hagyatva 
egy olyan prevenciós programot, amivel ezeket a súlyos baleseteket megelőzhetjük. 
És lépnünk kellett időben előre is, hiszen ezeknek a gyerekeknek az életét, minden 
gondjukat, bajukat a közvetlen intenzív terápiás és sebészeti gyógyítás után is ma-
gunkra kellett vállalni. Ezeknek a gyerekeknek az életét ma tovább követjük, az is-
kolába, a családba való visszaintegrálásukat is segítjük, táborokat szervezünk nekik, 
ahol megtanulják önmagukat újra elfogadni. Ez vezetett bennünket a rehabilitációs 
osztály megépítésének gondolatához. 

Ez a mi kis mintánk, ami nem egyedi. Talán nem mindenki által ismert testvéri 
kapcsolat van a Magyarországon jelenleg működő négy egyházi, felekezeti kórház 
között, hiszen a gyerekeket mi gyógyítjuk, a felnőtteket a Szent Ferenc Kórház és 
az Irgalmasrendi Kórház, az aggastyánokat pedig a Mazsihisz Szeretetkórháza, és 
egyre erősebben kialakul köztünk a kapcsolat, hogy ez jelenjen meg egy egységes 
szellemű, szemléletű rendszerként a társadalomban, alternatívaként, amit választ-
hatnak a betegek, szinte minden bajuk esetében. Miközben ebben a gondolatban, 
életformában próbálunk nem teljesen magunkrahagyatottan dolgozni, azt tapasz-
taljuk, hogy a döntéshozók mostohagyerekként bánnak velünk. Az elmúlt másfél 
év egészségpolitikai döntéseiben rendre hátrányba kerültünk, pontos kimutatása-
ink vannak arról, hogy a közpénzekből kevésbé részesültünk, az ágyszámainkat je-
lentősebben lecsökkentették, az ellátható területet az egyházi kórházaktól elvették. 
Nem barátságosan bánik ma az egészségpolitika ezzel a szemlélettel. Talán azért, 
mert egyfajta veszélyes konkurenciát lát a piaci logika szerint működő intézmé-
nyek számára.

Egészségről beszélünk. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk, 
magunkba kell néznünk, elcsendesednünk és azt kell mondanunk, hogy igen, az 
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egészségünk szempontjából megvan a felelősségünk, az egyéni is, hogy az önsors-
rontó magatartást választjuk, vagy a teljes egészséget, annak spiritualitásig definiált 
egészét elfogadó emberként élünk. Meg kell fontolnunk, hogy az egészségünk részé-
nek tartjuk-e a családunk egészségét, a családi szétesésekig vezető önsorsrontásban 
részt veszünk-e, vagy vállaljuk a családi felelősséget is. bátran fel kell tennünk a kér-
dést, hogy az egészségünk részének tekintjük-e a gyülekezetünk egészségét, annak 
diakóniai lehetőségeivel, és az arra rászorulók emberei tudunk-e lenni gyülekezete-
inkben? Hogy az egyházunkban felelősek vagyunk-e az egészségügyi és diakóniai 
intézmények sorsáért, részeseinek tekintjük-e magunkat az ő történetüknek? Fel kell 
tennünk magunknak azt a kérdést is, mert felteszik nekünk mások is, hogy mit gon-
dolunk arról a nemzeti felelősségünkről, amelyik mentén eldől, hogy melyik irányt 
választja az ország az egészségügy szervezésekor, a szeretetre, felelősségre, vagy pedig 
a pénzéhségre, a profitszerzésre épülő egészségügyi ellátást. 

búcsúzóul azt az igét szeretném útravalóul küldeni, amely a mi intenzív osztályunk 
bejáratánál mindennap megerősítést ad a dolgozóknak és az ott gyógyuló betegeknek 
és szüleiknek. Azt mondja Jézus: „jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek”. Ezzel próbálok örömmondó 
békekövet lenni, és ezzel próbálom mindannyiunk elé állítani azt az utat, amelyen jár-
va az ilyen módon önmagunkkal és közösségeinkkel való felelősségteljes elcsendesedés 
közben ne érezzük elhagyatottnak magunkat.

(A Miskolci Egyetemen április 5-én megtartott
 lelkész–presbiteri konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata)
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ISMERETLEN ARCÉLEK

Zsugyel János

Theodore Monod (1902–2000)

A Miskolci Keresztény Szemle új rovatot indít „Ismeretlen arcélek” cím-
mel. Ebben a rovatban időről-időre, Magyarországon jórészt ismeretlen 
XX. századi európai személyiségek életútját, munkásságát kívánjuk be-
mutatni, akik saját működési területükön kiemelkedőt alkottak, valamint 
kereszténységüket is tudatosan vállalták, azt a közvélemény számára tevé-
kenységükkel, megnyilatkozásukkal hitelesítették. 

Egy új rovat indítása mindig magyará-
zatot igényel, mi is megkíséreljük indo-
kolni, miért tartjuk szükségesnek a rovat 
indítását és reménység szerinti folyamatos 
jelentkezését. A XIX. század végéig Euró-
pában egyértelmű volt a kultúra, tudo-
mány és közélet keresztény megalapozott-
sága, ezért a jelentős teljesítményt nyújtó 
személyiségek munkásságukat keresztény, 
vagy az ennek gyökereit megnevezésében 
is vállaló, tágabban értelmezett zsidó-ke-
resztény kultúra keretei között fejtették 
ki. A világnézeti alapok természetesnek 
tekintett vállalása ebben az időben csak-
nem kizárólagos volt. A XX. század ele-
jétől azonban az egyházak térvesztése, a 
tudományos-technikai fejlődés eredmé-
nyei, a társadalmi elégedetlenséghez köt-
hető szociális mozgalmak erősödése miatt 
csökkent a kereszténységüket tudatosan 
vállaló személyiségek aránya. Különösen 
igaz ez Kelet-Európában, ahol a II. világháborút követő fél évszázad során az egyházi 
tanítás nyílt vállalása sokszor a tudományos-művészeti megnyilatkozás lehetőségéről 
történő lemondással járt. Ezenkívül a Nyugat-Európában működő, kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó keresztény emberek munkásságának tudatosítását a szocialista propa-
ganda nem tekintette feladatának, így sok személyiség a közvélemény számára ismeret-
len maradt, vagy ha munkásságuk különféle csatornákon keresztül mégis ismertté vált, 
keresztény kötődésüket nem hangsúlyozták, esetleg tudatosan elhallgatták.

Theodore Monod bronz mellszobra
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A rendszerváltozást követő időszakban természetesen ezek a korábbi korlátozások 
már nem érvényesültek Magyarországon, de számos keresztény kötődésű tudós, mű-
vész és közéleti személy ismeretlen körünkben, akik tevékenységüket a kényszerű szel-
lemi karantén idején fejtették ki. Munkásságuk megismerése tájékozottságunk növe-
lése érdekében is hasznos lehet, de fontosabb pozitív példaként való népszerűsítésük. 
Életútjuk megerősíthet bennünket abban, hogy a kereszténység vállalása a XX–XXI. 
században sem ellentétes a kiemelkedő egyéni teljesítmény nyújtásával.

A rovat keretében indulásként Theodore Monod francia természettudós bemuta-
tására kerül sor. Az életút ismertetését az 1999-ben vele készült interjúkötetből vett 
rövid szemelvények egészítik ki1. bízunk abban, hogy ez a rövid ismertető felkelti az 
olvasó érdeklődését személye iránt, és más tudományterületek, művészeti ágak jeles 
képviselőinek arcélei is bekerülnek majd a most induló arcképcsarnokba.

TheoDore MonoD (1902–2000)

„Utópia az, amit még nem próbáltunk ki.”

Theodore Monod 1902-ben született a normandiai Rouenban, református lelkész-
családban. Franciaországban Normandia tartományban éltek jelentősebb számban 
protestánsok a hugenották elűzését követően, s Rouen a francia hugenották „felleg-
vára” volt, ahol édesapja a protestáns közösség elismert vezetőjeként tudományos és 
írói tevékenységet is végzett, s könyvei alapján a francia kultúra máig elismert alakja. 
Theodore Monod közéleti érdeklődését is részben a szülői háznak köszönhette, hiszen 
lelkészi tevékenysége mellett édesapja aktív tagja volt a „Kék Kereszt” mozgalomnak, 
mely az ipari munkásság körében pusztító alkoholizmus leküzdésében vállalt szerepet. 
Édesapja a normandiai ipari fejlődés kapcsán közelről érzékelt szociális problémák 
hatására belépett a Szocialista Pártba, ami a századforduló táján élt lelkésznél különc-
ségnek számított. Fia is szimpatizált a szocialista mozgalommal, s keresztény felfogá-
sában a szociális gondolat hangsúlyozása, az evangélium tetteken keresztül történő 
hirdetésének szándéka is a szülői ház örökségének tudható be. Theodor Monod az 
érettségit követően választani kényszerült az apai hivatás folytatása, vagy az ifjúkori 
érdeklődés kiteljesítése között:

„1918-ban az érettségi birtokában a lelkészi és természettudományos hivatás között in-
gadoztam. Végül azzal a meggyőződéssel iratkoztam be a Sorbonne természettudományi 
tagozatára, hogy előbb-utóbb úgyis a teológián kötök ki. Ebből semmi sem lett, mivel 
néhány év múlva asszisztensnek neveztek ki a Természettörténeti Múzeum halakkal és 
állati eredetű trópusi termékekkel foglalkozó részlegére, ami meghatározta egész további 
tudományos karrieremet, és előkészítette találkozásomat a sivataggal.” 

A sivataggal való első találkozás 1922-ben történt, amikor egyéves tanulmányút-
ra utazott Mauritániába, ahol az atlanti-óceáni halászatot és halakat tanulmányozta. 
1 Théodore Monod: Réverence á la vie, Éditions Grasset et Fasquelle, 1999. 154. old.
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Ennek az útnak a során ismerkedett meg a Szaharával is, mely óriási spirituális hatást 
gyakorolt rá, s ezt követően 60 éven keresztül kutatta a Szahara életkörülményeit, 
növény- és állatvilágát. 

„Port-Etienne városa (ma: Nouadhibou), az Atlanti-óceán és a Szahara között helyez-
kedik el, vagyis két olyan óceán között, amelyek egyformán felkeltették érdeklődésemet.”

Több új növény- és állatfajt fedezett fel, s kőkorszaki emberi települések nyomára 
is bukkant. Nevéhez fűződik annak a több ezer éves emberi csontváznak a feltárása, 
mely bizonyíthatóan fekete ember maradványa. De a Szahara természettudományi je-
lentősége mellett legalább ekkora élményt jelentett lelki értelemben a sivatag felfede-
zése Theodore Monod számára. Az út előtt mindössze arra gondolt, hogy keresztény 
elkötelezettségének nyújt majd terepet az afrikai út. Erről így nyilatkozik:

„A protestáns lét nem tiltakozást jelent, erről biztosíthatom. A szó a latin »megerősítés« 
szóval rokon. »Protestati sumus«, vagyis »megerősítjük«, ez a kijelentés a protestáns hit 
elsődleges megfogalmazása. A megerősítés nem tiltakozás. De a határozatlanság, a kétely 
elég sokáig tartott nálam, ezt elismerem. Egy időben arra is gondoltam, hogy missziós 
orvos leszek, s szolgálatba állok Afrikában, a protestáns missziónál.” 

De a sivatagi óceán lelki értelemben is meghódította:
 „Ismeri Renan meghatározását: »A sivatag monoteista«. Emlékeztetnék arra, hogy 

mindhárom egyistenhívő vallás a sivatagban született. Ebben a vonatkozásban a sivatagi 
gyakorlat hasonló, mivel az Írás három nagy vallása létrejöttének színtere.”

„A sivatag korlátoz. Ott elsajátíthatja a kiszolgáltatottságot. Folyamatosan a szemeim 
előtt történtek a Szaharában azok a csodálatos jelenségek, melyek élesítették a figyelmemet 

Monod a sivatagban
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és felkeltették az érdeklődésemet. A sivatag megszakítás nélkül a lényeges dolgokra emlé-
keztetett.”

1938-ban családjával a nyugat-afrikai Dakarba költözött, ahol megalapította a Fran-
cia Fekete-Afrikai Intézetet, mely kiemelten foglalkozott sivatagi kutatásokkal. Az 
afrikai tartózkodás azonban nem járt az európai ügyek iránti elkötelezettség csök-
kenésével, sőt bővítette ennek lehetőségét, hiszen Franciaország német megszállását 
követően nyíltan bírálhatta a németekkel együttműködő francia kormányzatot, s a 
francia ellenállási mozgalom mellé állhatott. De Gaulle melletti kiállása azonban nem 
jelentette a II. világháború utáni francia politika kritikátlan elfogadását. Az 50-es évek 
végén nyíltan elítélte Franciaország gyarmati politikáját és csatlakozott a 121 neves 
értelmiségi által aláírt kiáltványhoz, mely elítélte az algériai polgárháborúban játszott 
francia szerepvállalást. Mélységesen elítélte Franciaország nukleáris haderőfejleszté-
sét. A 60-as évektől egészen haláláig minden évben ott volt a francia nukleáris had-
erő főhadiszállása előtt Tavernyben, ahol a hirosimai atomtámadás elleni évfordulón 
augusztus 6-tól 9-ig békés böjttel tiltakoznak a civil szervezetek. A böjt tiltakozási 
eszközként történő felhasználása jól ismert a XX. századi történelemben, elegendő 
Gandhi példájára hivatkozunk. Theodore Monod azonban nemcsak a békés ellenállás 
eszközének tekintette a böjtöt, hanem az élet, a teremtett világ iránti tisztelete is meg-
nyilatkozott ebben. Ezért vált vegetáriánussá is. 

„Ezt a döntést 1954. év végén hoztam meg, amikor átkeltem a Majabat sivatagon Oua-
dan és Araouan között: ez 900 kilométer távolság víznyerő hely nélkül. Be szerettem volna 
bizonyítani, hogy elviselhetünk ekkora fizikai megterhelést hús fogyasztása nélkül is, mint 
amit két tevém társaságában megtettem. …Ez a hosszú átkelés nyújtott lehetőséget nekem 
arra, hogy végérvényesen szakítsak a húsalapú táplálkozással.”

Egy másik helyen így szól az élettel szembeni feltétlen alázatról, mely minden élő-
lénnyel szemben kötelezi az emberiséget:

„Ez a világegyetem egységének értelme. Nem vagyunk kívülállók. Részei vagyunk egy 
nálunk nagyobb egységnek… Az emberiségnek fel kell ismernie a szolidaritást a többi 
létezővel. E szolidaritás kifejezésével közelebb kerülünk az univerzális szellemiséghez. Egy 
angol költő szerint, aki leszakít egy virágot, megzavarja a csillagokat. Ne csak a költők 
merítsék a bátorságot arra, hogy ilyesmit kimondjanak!”

A keresztények felelősségét a teremtett világért nemcsak közéleti megnyilatkozásai-
ban említette, hanem gyakorlati megvalósításában is részt vett. A programot adottnak 
tekintette a nyolc boldogmondásban, mely évtizedeken keresztül napi imádsága volt. 
1922-ben csatlakozott az édesapja által alapított, Franciaországban napjainkig műkö-
dő „Virrasztók” nevű protestáns közösséghez, mely a keresztények közéleti felelősség-
vállalásáért tevékenyen munkálkodó tagokat tömörít.

„Édesapám azt gondolta, hogy a korábbi tanítványainak egy csoportja egy laikusokból 
álló hálózattá válhat, akik kimunkálhatják egy új szociális mozgalom alapelveit. Arra 
ösztönzött bennünket, hogy legyünk önkéntesei egy testületnek, mely képes szakítani ko-
rábbi szokásokkal és gyakorlattal, hogy kialakítsuk az evangélium értékei által vezérelt 
társadalmi együttélést…. Ebből kiindulva alakította ki a Virrasztók közösségének alapel-
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veit. A nyolc boldogmondásnak kell a kereszténység társadalmi életben betöltött szerepének 
térképévé válnia.”

A keresztényeknek kritikusan kell figyelni a politikusok tevékenységét, s lelkiis-
meretükre hallgatva képesnek kell lenni a polgári engedetlenség gyakorlására is. A 
kormányzattal szembeni óvatosságról így szól Theodore Monod:

„Kevés ember van tisztában azzal, hol tartunk igazán. Vezetőink hallgatnak, hogy a 
polgárok kikapcsolódjanak, s ne vegyék nagyon komolyan a dolgokat. A televízió és a mozi 
az a szemellenző, ahol a valóság véget ér, hogy a tudás és kitartás helyébe az álmok lépje-
nek. A politika is csak a polgárok figyelmének és éberségének elaltatására szolgál.”

Arra a kérdésre, hogy a jobban informált emberek képesek lehetnek-e a cselekvésre, 
a következőket válaszolja:

„Mivel nyilatkozatra kértek és korom miatt a kérdésnek érdekelnie kell engem, az a vá-
laszom, hogy nem tudom. Semmi esetre sincs jogom igennel válaszolni. Viszont jogom van 
a reményhez. A remény nagyon különleges adottság, s senki sem veheti el tőlem. Jogom van 
remélni, hogy az emberek holnap felismerik a veszély mértékét, amely fenyegeti az emberi 
lét színterét. Még kevésbé választják majd az önpusztítást a kiugró butaság és tisztességte-
lenség miatt. Az emberi élettér másképp eltűnik, mint a dinoszauruszok és az őslények, és 
csendben átadja helyét az utódoknak.”

Theodore Monod életében és munkásságában egyaránt tükröződik a természettu-
dós józansága és a keresztény ember reménnyel teli hite. Tudományos teljesítménye 
alapján a kor meghatározó személyiségei között találhatjuk, emberi kiállása pedig 
sokak számára jelenthet követendő példát. 2000. november 22-én, 98 éves korában 
hunyt el.
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Morvai Krisztina

Félelem, szomorúság, szolidaritás

Vegyesek az érzéseim, 
mert miközben a sok kedves 
fidelitasos fiatallal jöttünk a 
folyosón, és találkoztak év-
folyamtársaikkal, oktatók-
kal, hirtelen összeszorult 
a gyomrom, hogy szegény 
gyerekek, nem lesz ebből 
valami bajuk? Ez borzasz-
tó dolog. Megint arra kell 
rádöbbennünk, hogy rette-
netes dolgok történnek ha-
zánkban. Magyarországon 
azt kell megérnünk, hogy 
szoronganunk, félnünk 
kell azért, mert húsz évvel 
a demokratikus átalakulás, 
a rendszerváltás után meg-
szerveznek egy előadást egy egyetemi oktatónak, aki történetesen emberi jogokkal 
foglalkozik, és akkor lépett a nyilvánosság elé, amikor 2006. október 23-án könnygáz-
gránátokkal, gumilövedékekkel, lovasrendőri rohammal reagáltak egy ünnepi nagy-
gyűlésen a legnagyobb ellenzéki párt támogatóiból összeállt tömegre. Valami tehát 
nálunk nagyon nincs rendben. 

Egy olyan folyamatot észlelünk, amit én úgy neveznék, hogy az abnormálisnak a 
normalizálódása. Napról napra megéljük, hogy valami bizarr, nagyon elképzelhe-
tetlen dolog normális részévé válik az életünknek. Megszokjuk, hogy a munkahe-
lyünkön nem szólalhatunk meg, jobb, ha suttogunk, jobb, ha az újságot, ami eset-
leg egy nemzeti érzelmű napilap, eldugjuk. Ilyenekről számolnak be az emberek, 
és sokat gazdagodtam abból, hogy az országot járva, olyan történeteket beszélnek 
el, hogy az ember el se hinné. Azt gondolom, az ellenzéki politikusoknak is kellene 
olyan országjáró körutakat tenniük, amikor együtt laknak helybeli emberekkel. Én 
egy nemzeti érzelmű család panziójában laktam itt a megyében, és rákérdeztem egy 
számomra fontos kérdésre, hogy kik a beszállítói az éttermüknek? Milyen tojásból 
esszük a rántottát, honnan veszik a zöldséget? Ez alapkérdés az ország jövője szem-
pontjából. 

Ezen az előadáson három dologról szólok. Az egyik a félelemérzés, hogy kell ezt 
leküzdenünk, a szomorúság kérdése és a szolidaritásé, a közösséghez tartozás érzése, 

Morvai Krisztina



 82  Miskolci Keresztény Szemle

ami nagyon fontos értékünk lesz az új Magyarországon, ha végre visszaszerezzük az 
országunkat azoktól, akik túszul ejtették. 

Az a fő tézise ennek az előadásnak, hogy nagy bajban van hazánk, emberi jogi krí-
zishelyzet van, a demokrácia szempontjából is krízishelyzet van, de létezik egy olyan 
fogalom, amit XVI. benedek pápa vezetett be, hogy pozitív szomorúság, nem vala-
minek a vége, hanem a kezdete, amikor azt a szomorúságot, amiben vagyunk, át kell 
fordítani valami jóra. El kell jutnunk odáig, hogy megköszönjük ennek a hibbant 
Nérónak, hogy összehozott bennünket, magunkfajta magyar embereket, és el tudunk 
kezdeni egy új Magyarországot építeni, mi, magyar szívű emberek, akik tenni is aka-
runk valamit ezért az országért.

Itt van a választóvonal, nem máshol. Már nem érdemes arról beszélni, hogy bal 
és jobb, ennek semmi értelme egy olyan országban, ahol a kormány baloldalinak 
nevezi magát és közben szélsőséges neoliberális, népnyúzó intézkedései vannak. At-
tól baloldaliak, hogy megvezették azt a sok szerencsétlen munkásembert, lakótelepi 
embert, akiknek nosztalgiájuk van önhibájukon kívül a Kádár-rendszer iránt. Azt a 
biztonságérzetet szerették volna visszakapni, és az ő szavazatukat vásárolták meg a 
hazugságaikkal. Ezeknek a honfitársainknak kell kinyitnunk a szemét, hogy vegyék 
észre, becsaptak benneteket, eszközként használtak ahhoz, hogy a szavazataitokkal 
bejussanak a hatalomba és ledózerolják az országunkat.

Tehát azok az emberek, akik Magyarország sorsáért aggódnak, és tenni akarnak 
érte, vannak az egyik oldalon, ezek a magunkfajták. A másik oldalon azok, akik 
Magyarországot nem szeretik, sőt, valamilyen okból utálják saját hazájukat és meg-
vetéssel beszélnek róla. Ők a törpe kisebbség. Ez az egyik különbség, a másik pedig 
az, és szerintem ezt be kell vezetni a retorikánkba, hogy van egy emberközpontú 
gondolkodásmód, ami a döntések során azt kérdezi, mi a jó az embereknek, és 
van egy profit- és pénzközpontú gondolkodásmód, amit a jelenleg hatalmon lévők 
képviselnek, ők azt kérdezik, hogy miből lehet többet kihozni? Mi éri meg jobban 
pénzügyi szempontból, mi hoz több profitot, és kizárólag ez az ő értékrendjük 
alapja. Tisztán kell látnunk, hogy a magunkfajták értékrendjében az emberköz-
pontú gondolkodásnak van helye és az ország sorsáért való aggódásnak és tenni-
készségnek.

Ezt kell kristálytisztán látni és megköszönni a hibbant Nérónak, hogy számunkra 
világossá tette. A rendszerváltozás óta ugyanis soha nem volt egy beszélgetési lehe-
tőség arról, hogy milyen országot szeretnénk. Mi legyen az értékrendje, mi az, ami 
számunkra érték, ami köré fel szeretnénk építeni ezt az országot? 

Amikor négy éven keresztül teológiát tanultam – nagyon szép szakasza volt az 
életemnek, a Pázmány egyetem hittudományi karán szereztem katolikus hitoktatói 
oklevelet –, az egyik tárgy a morálteológia, erkölcsteológia volt. Az egyik kedvenc 
témám volt az erkölcsi felnőttségnek a fogalma. Mit is jelent ez? Ki nevezheti magát 
erkölcsileg felnőttnek? Az egyik fő ismérve ennek, hogy van egy szilárd, belső érték-
rendje és lelkiismerete az embernek, és a döntései során nem az aktuális hasznosság 
ad eligazítást, hanem ez a szilárd lelkiismeret és értékrend. Én nagyon fontosnak 
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tartom, hogy akármilyen nemzeti kormánya lesz is Magyarországnak, ki kell mon-
dani, mi az érték, a lelkiismeretünk részévé kell tenni, hogy milyen értékrend köré 
építkezünk.

Olyan részleteket olvasnék fel benedek pápa A názáreti Jézus című könyvéből, amit 
én most ajándékként kezelek, ugyanis olyan szakaszát éljük a magyar történelemnek, 
amikor el vagyunk keseredve, depressziósak vagyunk, és úgy érezzük, hogy nincs kiút. 
Ha hisszük azt, hogy az igazság győzni fog, márpedig hinnünk kell, akkor tudjuk, 
hogy vissza fogjuk kapni a hazánkat, és elkezdhetünk építkezni. Ehhez kezdjünk el 
gondolatokat összegyűjteni, olvasni, beszélgetésekre, előadásokra járni, ahol ötleteket, 
gondolatokat szedünk össze arról, hogy milyen legyen az a bizonyos értékrend, ami 
alapja kell, hogy legyen a belső lelkiismeretünknek és az általunk építendő Magyar-
országnak.

Ebben a rossz, depressziós, lehangolt állapotban csupa szomorú arcot lát az ember, 
ő maga is reményvesztett, azt éli meg, hogy a saját hazájában nincs ráhatása az ese-
ményekre, felnőtt emberként tehetetlenül ülünk, mintha egy természeti csapássoro-
zat pusztítaná el az országunkat. Mintha valamilyen cunami vinné el a kórházainkat, 
a kistelepüléseinket, az iskolákat, a postákat, a szárnyvonalakat, és nem utolsósorban 
a lelkeket. Ez a frusztráltság, kiszolgáltatottság betegíti a lelkünket. Ezt először én 
akkor éreztem, amikor 2006. október 23-án ott voltam a Fidesz ünnepi nagygyű-
lésén az Astoriánál, a három gyerekünk közül kettővel. Emelkedett hangulatban, 
hiszen már hónapokkal előtte készültünk rá, beszéltünk nekik a nagypapával, aki 
részt vett a forradalomban, hogy miért fontos 56, mi történt akkor, miért kell meg-
ünnepelni az 50. évfordulót stb. Ott voltunk tehát a saját hazánk fővárosában egy 
ünnepségen, és amikor indultunk el az Astoriától, csapaterős rendőri rohamot in-
téztek ellenünk. Hallottuk a lövedékek ropogását, éreztük, hogy ömlik a könnyünk, 
mert bedobták a könnygázt, elindult felénk a lovasrendőri roham, kardlapoznak, és 
az emberek fejvesztve menekülnek, kiabálnak, hogy lőnek az emberekre, vigyázza-
nak, meneküljenek.

A gyerekek döbbenten azt mondták, mama, csinálj valamit! Egy gyerek megszokta, 
hogy ha felnőttel van, az ura a helyzetnek, vigyáz rá, és rendet tud teremteni. Többen 
is megérhették itt a teremben ezt a fajta tehetetlenségérzést, én ezen a napon éreztem 
először elemi erővel, hogy nem tudok mit csinálni. Azóta az ember folyamatosan ezt 
érzi, bár vannak olyan dolgok, amit csinálhatunk, vagy csinálhatnánk. Itt lesz március 
9-én a népszavazás, amikor jelentősége lesz annak, hová tesszük az ikszet. 

Nézzük tovább a Szentatya könyvét. A hegyi beszédben a boldogságmondáso-
kat elemzi: boldogok a szomorkodók. Erről a következőt írja: „boldogok a szo-
morkodók, mert ők vigasztalást nyernek. Jó dolog szomorkodni és a szomorúságot 
dicsérni? Kétfajta szomorúság van. Az egyik, amely elveszítette a reményt, többé 
nem bízik a szeretetben és az igazságban és ezért belülről rombolja az embert. Van 
más szomorúság is, az, amelyik az igazság okozta megrendülésből fakad, az embert 
megtérésre és a gonosszal szembeni ellenállásra vezeti. Ez a szomorúság gyógyít, 
mert az embert arra tanítja, hogy újból reméljen és szeressen.” Majd idéz a Szentatya 
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Ezekiel 9,4-ből és azt mondja: „ez az ige megkapó tanúságot tesz erről a pozitív szo-
morúságról, amely a gonosz uralmával ellentétes hatalom”. Ezek nagyon megrázó 
szavak, engem nagyon mélyen érintettek és komoly üzenetet érzek abban, hogy azt 
a szomorúságot, amelybe belekényszerítették ezt a népet, át kell fordítani bizonyos 
pozitív szomorúságba.

A szomorúság, a félelem megélése egyben a szenvedés megélése is. A keresztény 
ember számára alapkérdés, miért engedi az Isten a szenvedést? Jób könyve erre a 
nagy válasz, erről szeretnék felolvasni egy részletet, amiben szintén fontos gondolatot 
éreztem. „Sokunkkal az a baj, hogy igyekszünk megmaradni egyetlen kis rendszeren 
belül. Ráadásul úgy, hogy igazolva érezzük magunkat, és magabiztosak vagyunk. Úgy 
véljük, a birtokunkban van az összes válasz, pedig nem vagyunk túlzottan bölcsek. 
Isten igéje mélyebb bölcsességre hív meg bennünket. Az Úr egyetlen módon teheti 
ezt meg: szétzilálja a rendszerünket. Ezt hívják szenvedésnek. Isten így mutatja meg, 
hogy az élet mindig nagyobb, mint ahogy pillanatnyilag elképzeljük.” Ha próbálok 
valami pici jót találni abban a szenvedésben, amin végigmentünk, az, hogy volt egy-
fajta rendszerünk. Milyen rendszerünk lett volna az Európai Unióba belépett, most 
már nyugati országként, mint egy fogyasztói társadalom, ahol volt egy olyan elkép-
zelésünk, hogy a Tesco, az Auchan, vagy más áruházban tologatjuk a kosarunkat, 
beletesszük az ilyen-olyan rossz minőségű árukat, hazamegyünk, nézegetjük a keres-
kedelmi tévéken a primitív valóságshowkat, és éljük azt a katasztrofális életminősé-
get, amit a globalizált társadalomban a nyugati világ él. És egyszer csak szétzilálódott 
a rendszerünk. Rájöttünk, hogy valami katasztrofális dolog történik, és megrendítő 
módon szembesültünk az igazsággal, és szembesültünk a gonosszal, akivel szemben 
egyfajta megtisztulásra van szükség. Elkezdünk gondolkodni azon, hogy lehet más-
képp élni, azért is, mert a harc nem kelet és nyugat, nem bal és jobb, és nem Fidesz 
és MSZP között van, hanem az emberi személy jövője felett, hogy mi lesz a sorsa az 
embernek. Nem kisebb a tét.

Kétfajta értékrend áll egymással szemben. Itt visszatérek arra a bizonyos erkölcsi 
felnőttségre, amelynek a másik eleme az, hogy az ember céllal született a földre. Akár 
istenhívők vagyunk, akár nem, el kell higgyük azt, hogy az ember életének célja van. 
Az erkölcsi fejlettség egyik alapvető eleme, hogy az ember azt érzi, valahonnan vala-
hová tart az élete. Ez az egyikfajta emberkép lényege, és az, hogy az ember méltósággal 
rendelkező személy, hogy minden ember önmagában érték. Ez is olyan katasztrofális 
élmény, amit meg kellett élnünk az utóbbi öt évben, hogy ennek az ellenkezőjét érez-
zük, azt éreztetik velünk, hogy nem számítasz, nem vagy érték.

Csodálatos jelenet az utolsó vacsora kapcsán a lábmosás, amikor Krisztus lehajolt 
és megmosta a tanítványok lábát. Első körben az ember arra gondol, hogy ennek a 
lényege és legfontosabb üzenete Krisztus alázata az ember iránt. Ez is nagyon fon-
tos, de ami még fontosabb, az, hogy Krisztus méltósággal rendelkező személyként 
kezeli ezzel a gesztussal a bűnös, gyarló, földi embert. Azt érezteti vele, hogy felemel-
lek téged, mert fontos és szeretetreméltó vagy. Jó hogy itt vagy a világon. Annak az 
emberképnek, amit a magunkfajták képviselnek, a gondolkodásunk közepén kellene 



2008/2. (14. szám)  85 

lennie. Veleszületett méltósággal rendelkező személyekről beszélünk, akiknek az élete 
valahonnan valahova tart és életcélja van.

Ezzel szemben a másik értékrendben – úgy is mondhatnám, hogy az élet kultúrája 
az előző és a halál kultúrája a másik – az ember tárgy, vagy eszköz csak, mások bol-
dogulása érdekében. Nézzük meg, hogy élnek ma Magyarországon az emberek. Én is 
betévedtem valamelyik multicég áruházába és beszélgetni kezdtem a pénztárosnővel, 
hogy él. Elmondta, nyolc órán át kell a pénztárgép mellett ülnie úgy, hogy nem állhat 
fel, még toalettre is csak külön engedéllyel mehet, nincs ebédszünete, nem ehet nyolc 
órán keresztül. Vannak rokonai burgenlandban, kiment oda és kíváncsiságból elment 
ugyanannak az áruházláncnak egyik üzletébe és a magyarul tudó pénztárosnővel be-
szédbe elegyedett, hogy él kétszáz kilométerrel odébb egy ugyanilyen pénztáros. Az 
illető elmondta, hogy kétóránként kötelező szünetük van, amikor sétálniuk kell, mert 
olyan keringési zavaraik lehetnek, ha egész nap csak ülnek a pénztárgép előtt, ami 
veszélyes az egészségükre, kötelező kivenni az ebédszünetet és megkövetelik maguk-
nak, hogy valamilyen szinten méltósággal rendelkező személyként és nem eszközként, 
tárgyként kezeljék őket. 

A másik fontos eleme az erkölcsi felnőttségnek az, hogy az ilyen ember közös-
séghez tartozik. Ennek is megvan az alapja a keresztény világképben, az, hogy Isten 
az embert a maga képmására teremtette, tehát hasonlóak vagyunk potenciálisan az 
Istenhez. Megvalósíthatjuk azt, amire az Isten szánt bennünket, a küldetésünket. 
Ádámmal nem az volt a baj, hogy istenné akart lenni, hiszen Isten adta neki a vá-
gyat, hogy hasonlóvá váljon hozzá, hanem az, hogy Isten nélkül akart olyanná válni. 
Ez csak egy zárójeles gondolat volt. Isten maga a szeretet, és egyedül szeretni nem 
lehet. Az Isten sem egymagában létezik, szentháromságos Isten, aki szeretetben élő 
Isten, ezért a keresztény emberkép alapja a közösség, a reláció, a kötődés. Akkor tud 
kiteljesedni egy ember, ha másik emberhez, emberekhez kötődik. Ennek az ellentéte 
az az individualista világkép, aminek az a lényege, hogy a magad ura vagy, te magad 
boldogulj, csak magaddal törődj. Ilyen szempontból is érdemes elemezni a jelenün-
ket, és tervezni a jövőnket.

Vegyük észre, hogy a kisközösségek szétverése tudatos tevékenysége a másik fajta 
emberképnek, a halál kultúrájának, ahol azt mondják, ne kötődjön semmiféle kis 
közösséghez. Úgy teszi fel a kérdést, mi az, ami profitálisabb, ami pénzügyi szem-
pontból jobb, s így nem éri meg a kisközségben az iskola, pénzben nem kifizetődő. 
Azt nem kérdi meg, mi jó, mi fontos az embernek, hogy megmaradjon egy falu, egy 
közösség, hogy otthon járhasson a gyerek iskolába, hogy megmaradjon a szárnyvo-
nal, amiről sírva mondta egy férfi egy előadásom után, hogy szörnyű napom volt, 
mert ma ülhettem utoljára arra a vonatra, amivel kisgyerekkorom óta a falumból a 
városba utaztam.

Ledózerolják a szőlőket, a gyümölcsösöket is, mert az sem profitábilis, hagyjuk te-
hát parlagon a földjeinket. Az, hogy milyen élete lesz egy olyan családnak, ahol gene-
rációról generációra a földet művelték és voltak hagyományaik, tapasztalataikat átad-
ták anyáról lányra, apáról fiúra, az nem számít, mert nem az ember számít. Ez a fajta 
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gondolkodásmód tehát ki akarja ölni az emberekből a közösséghez tartozás vágyát, a 
magunkfajták számára pedig fontos lenne, hogy ezt a vágyat erősítsük. 

*   *   *
A bibliában többször is tapasztaljuk, hogy az evangélista jelzőket ad Jézusnak. Töb-

bek közt azt, hogy szelíd ez a bizonyos Megváltó, aki szamárháton vonul be Jeruzsá-
lembe. Szép élményem volt ószövetségi előadáson, amikor Rózsa Huba professzor úr 
magyarázta ennek a jelenetnek és ennek a szónak az értelmét. A következőt mondta: 
a szelíd szónak van egy másik fordítása, amit úgy lehet visszaadni, hogy: segítséget 
megtapasztal. Mit jelent ez? Azt, hogy mindenki várta a Megváltót, és arra gondolt, 
hogy egy fantasztikusan erős, mindenható isten fog megjelenni megváltóként, és 
ehhez képest megjelent egy esendő ember. Olyan ember, aki megtapasztalta a part-
ravetettséget, a megalázottságot, a fájdalmakat, a lelki emberi nyomorúságot és azt, 
hogy más emberek segítségére szorul. A professzor úr azzal folytatta, hogy van neki 
egy orvos barátja, aki soha nem értette meg, miért utálnak az emberek kórházba 
menni és miért annyira megalázó, rossz élmény a kórház. Egészen addig, míg ő maga 
betegként be nem került egy kórházba. Azóta megérti. Miért? Mert segítséget meg-
tapasztalt emberré vált.

Ez is egy ajándék a hibbant Nérótól, amit kaptunk az elmúlt öt évben, hogy mind-
nyájan, magyar emberként, segítséget megtapasztalt emberré váltunk. Mindnyájan 
megértük azt a kiszolgáltatottságot, azt a fájdalmat, hogy nem hathatunk arra, mi 
történik a saját országunkban. Megéltük a félelemnek az érzését is. Akinek volt állása, 
volt fedél a feje fölött, korábban nem kellett megismerkednie a félelemmel, most 
már tudjuk, mi a félelem, attól, például, hogy elveszítem az állásomat. Attól, hogy ki 
merjek-e menni egy politikai gyűlésre, éljek a gyülekezéshez való jogommal, vagy in-
kább mégse, hátha meglát a munkahelyemről valaki. Annak a félelme, mi lesz velem, 
a családommal, ha bezárják azt a kórházat, ahol dolgozom, ha leépítik az iskolát stb. 
Segítséget megtapasztalt emberek lettünk, ami alapja lehet egy közös építkezésnek 
és egy olyanfajta szolidaritásnak, amire nagy szüksége van ennek az országnak és a 
jövendő értékrendünknek. 

Említettem már, hogy szerte az országban érdeklődöm, hogy egy étterembe honnan 
szállítják az élelmiszert, hol vásárolnak az emberek. Találkoztam a putnoki polgármes-
terrel, aki elmondta, hogy a városban most nyílt egy nagy piac, ami nagyon jó dolog. 
A segítséget megtapasztaltságról, a szolidaritásról, az emberi méltóságról jut eszembe, 
hogy ilyeneket kellene szerveznünk, gondolkodnunk azon, hogy milyen gazdaságot 
szeretnénk. Nincs rendben, hogy a külföldi multicégek jogszabályok szempontjából 
is előnyösebb pozíciókban vannak, mint a magyar kis- és középvállalkozások, és azt 
éljük meg, hogy szerves része lesz az életünknek, hogy a nagy élelmiszerüzletekben vá-
sároljunk, aztán a külföldi tulajdonosok kivigyék a profitot az országból. Lehetne kis 
hangyaszövetkezeteket alapítani országszerte. Hassunk oda, hogy a magyar emberek-
nek értelmes életük legyen, valahonnan valahová tartson, legyen életcéljuk. Láttam 
azt a kis családi panziót, szívet melengető érzés volt. Magunkfajta, értékrenddel ren-
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delkező, istenhívő emberek, három generáció együtt dolgozik. Az más kérdés, hogy 
egy bizarr történetet hallottam tőlük. Naivan azt gondolták – van egy kis vetemé-
nyeskertjük –, hogy a petrezselymes krumplit úgy csinálják, hogy leszedik a kertben 
a friss petrezselymet és azt használják fel. A vállalkozás korai szakaszában megjelent 
náluk egy ellenőr, aki pont petrezselymes krumplit rendelt, majd kérte a számlát az 
étel minden összetevőjéről, s felvilágosította őket, súlyos bűnt követtek el azzal, hogy 
a kert végében szedett petrezselymet használták, mert ez szemben áll az egészségügyi 
normákkal és adózási szempontból is szabálytalan.

Itt, nálunk, valami nagyon nincs rendben. Miért van az, hogy Ausztriában a jegy-
zőnek és az állatorvosnak az engedélye elegendő ahhoz, hogy valaki állatot vágjon, 
és húst árusítson. Miért kell ebben az országban mindenkit potenciális bűnözőként 
kezelni, kivéve azokat, akik tényleg bűnözők, és akik kormányon vannak? Legyen 
vége ennek a felfogásnak! Ezt ők hozták be, mert magukból indulnak ki. Elkezd-
tek egy tisztasági csomagot, ahelyett, hogy magukat tisztítanák meg, ami nem kis 
feladat.

Lerabolták a magyar nemzet vagyonát, milliárdosok lettek, és a maradék milliár-
dokat is lerabolják az egészségbiztosítás privatizációjával, most csinálnak tisztasági 
csomagot, az öreg néninek, aki 50 forintért árulja a retket a piacon, számlát kell 
írnia, csak azért, mert ők bűnözők. Ezeknek véget kell vetni és a pozitív szomo-
rúsággal el kell kezdenünk építkezni. Én azt javasolnám a legnagyobb ellenzéki 
pártnak, mondják az embereknek azt, hogy egy szilárd, belső lelkiismeret az erkölcsi 
felnőttség alapja, hogy egy olyan politikai-gazdasági-társadalmi programunk lesz, 
ami köré felépítik a programjukat, de előtte készíteni kell egy diagnózist a mostani 
helyzetről. Megmutatni, hogy ezek a bűnözők és az őket kiszolgáló jogi környezet 
tette lehetetlenné a magyar emberek életét. Miért bénulnak és szűnnek meg a kis- és 
középvállalkozások?

Csodálatos ez az ország, remek lehetőségeink vannak. Most voltam a miskolc-
tapolcai barlangfürdőben, ez olyan káprázatos hely, a világon mindenhonnan le-
hetne embereket hívni, sok panziót köréépíteni, beszállítóként magyarokat kellene 
alkalmazni és nem a multicégeknél vásárolni. Ehhez bizonyos jogszabályokat hatá-
lyon kívül kellene helyezni, helyettük olyanok kellenek, ami a kisvállalkozásoknak 
kedvez és amitől elindulhatna egy gazdasági növekedés, hogy az emberek megérez-
hessék, az életük valahonnan valahová tart és ők méltósággal rendelkező, értékes 
emberek.

Fontos, hogy a félelem érzése ne gátoljon bennünket, mert annak elterjesztése 
eszköz az embertelen értékrendnek a megvalósításához. A 2006. őszi események ki-
vizsgálására megalakult a civil jogászbizottság, hogy megtudjuk, mi is történt, hogy 
érjük el a felelősségrevonást, az érintettek kárpótlását, az ott történtek is eszközként 
lettek felhasználva a megfélemlítésre, hogy ha kimégy az utcára, ha tiltakozni mersz, 
ha szembesítesz bennünket azzal, hogy nem ezt ígértük, a te szemedet is kilőjük…

Sokszor hallottam, milyen érdekes, hogy nekem nem kellett a gyerekemmel me-
nekülni a lépcsőházba, mert én nem mentem ki… és erre még büszke is. Hát én 
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kimegyek, és százból százszor ki fogok menni, mert magyar ember vagyok, vissza 
akarom kapni a hazámat és nem hagyom, hogy gengszterek szétrabolják.

Szeptember 17-én kiszivárogtatták a hazugságbeszédet, aztán elkezdték a félelem-
keltést, azokat az embereket, akik kimentek és tiltakoztak, úgy állították be, mint 
valami banditákat, ment a démonizálás. Azt a pár száz embert, akik a tévéostromnál 
jelen voltak, folytonosan mutogatták, és észrevétlenül összemosták az összes tünte-
tővel, végül az egész ellenzékkel. A külföldi hírügynökségek is azt szajkózták, hogy 
Gyurcsány Ferenc reformintézkedései ellen erőszakos banditák tüntetnek budapes-
ten, és mutatták azokat a képeket, manipulatív módon, ahogy rendőröket vernek a 
tévészékház előtt. A manipulációban, az agymosásban, a hazudozásban élenjárók-
nak jó eszköz volt ez, hogy megfélemlítsék az embereket. Itt ribillió van, mondta 
Gyurcsány, legitimálva a saját hatalmát, hogy azért kell megmaradnia a hazugsága, 
és lebukása ellenére, mert ebből a helyzetből csak ő tudja megmenteni, megvédeni 
az embereket.

Elkezdődött a szembeállítás is, az egyik oldalon a csendes többség, a másikon 
a randalírozó kisebbség. Szeretnék a Magunkfajták című könyvből felolvasni egy 
részletet, amit azért hoztam el, mert a nem magunkfajták által uralt könyvpiacon 
sajnos ezeket a könyveket nem tartják, és itt teremtek lehetőséget, hogy akit érde-
kel, megvehesse. Van ennek a könyvnek a függelékében tíz nyílt levél, azok közül, 
amiket az elmúlt két évben írtam annak érdekében, ne érezzék azt, hogy a magunk-
fajtával mindent meg lehet tenni. 

Hogyan is volt az események kronológiája? Szeptember 17-én a Gyurcsány-beszéd 
kiszivárogtatása, 18-án tévéostrom, 19-én és 20-án éjszaka a Kossuth térről hazatérő 
embereket önkényesen kiválasztva levadászták, földre vitték, összerugdosták, megbi-
lincselték, rabszállító autóba tették, börtönbe zárták, ott ávós módszerekkel kínozták 
őket és koncepciós eljárásokat indítottak ellenük.

Ez volt az az időszak, amikor október elején Hernádi Judit művésznő és néhány 
társa petíciót intézett a néphez és a hatalomhoz, azzal, hogy ők félnek. Nem azok 
féltek, akiket összevertek, az egyetemisták, akik a DVD-inken szerepelnek, vérző fej-
jel. Gyurcsány akkor tette azt az ominózus nyilatkozatát, hogy példamutatóan járt 
el a rendőrség és a továbbiakban is ilyen fellépést vár el. Ez volt a főpróbája október 
23-ának, és azóta sem vonta vissza, ami egy utasításra történt a kormány részéről a 
rendőrség felé. A kormány persze instruálhatja a rendőrséget, csak nem az emberi 
jogok megsértésére és brutalitásra. Amikor tehát ömlött a vér budapest utcáin, és 
börtönben kínozták az embereket, Hernádi Judit rájött, hogy ő fél.

Ettől egy kicsit mérges lettem és úgy gondoltam, meg kell szólítani a művésznőt. 
Ez volt az első nyílt levél, és ezt azért olvasom fel, mert az egyik fő feladatunk, hogy 
a félelmet, a rettegést megszüntessük. Fel kell emelni a hangunkat a saját hazánkban, 
ahol mi itthon vagyunk, nem kell mindent eltűrnünk. A manipulációnak ez a két 
oldala: ők „félnek”, mi pedig nagyon félelmetesek, mert kirekesztőek, szélsőjobbol-
daliak, nácik vagyunk, és ezért néha ki kell lőni egy kicsit a szemünket, hogy megfe-
gyelmezzenek. 
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A következőket írtam: Nyílt levél Hernádi Juditnak.
„Kedves Hernádi Judit, tisztelt művésznő!
Nők összefogása a békéért címmel az MTI útján tett közzé felhívást vezető üzletasz-

szonyok egy csoportja az elmúlt héten. Az aláírókhoz több művésznő is csatlakozott, 
közöttük Ön is. Meglepődtem. A petíció központi gondolatát ugyanis így fogalmaz-
ták meg: »Mára úgy érezzük, okkal félünk attól, hogy veszélybe kerülhet hazánk hét-
köznapi nyugalma, természetesnek vett biztonsága, ami nélkül nincs normális élet.« 

Kedves Művésznő!
Ön hosszú évek óta, látszólag minden aggodalom nélkül vesz részt a Heti hetes 

című gyűlöletshow-ban, és hétről hétre sértegeti, gúnyolja, gyalázza azokat a magyar 
embereket, akik történetesen nem a balliberális eszmékkel azonosulnak. Nem aggó-
dott? Nem tartott attól, hogy lesznek, akik besokallnak? Nem félt attól, hogy a gazda-
ságilag és méltóságukban egyaránt meggyötört embereknek az önök gyalázkodása olaj 
a tűzre? Mire alapozta, hogy mindenki zokszó nélkül, a végtelenségig tűri, hogy saját 
hazájában folyamatosan megalázzák, hogy tárgyként, eszközként kezeljék? belátom 
persze, hogy optimizmusának megvolt az alapja. A rendszerváltozás óta eltelt másfél 
évtized azt bizonyította, hogy a magyar nép hosszantűrő és méltóságteljes. Egyetlen-
egy volt kommunista vezetőt nem bántalmaztak, senki nem bosszulta meg maga és 
családja szenvedéseit, sérelmeit. Nem hajították ki a rózsadombi lopott villákból a 
főelvtársakat, sőt, leírhatatlan nyugalommal tűrték, tűrtük a nemzeti vagyon lepriva-
tizálását, az egykori élkommunisták hihetetlen mértékű meggazdagodását. Mi több, 
különösebb válaszreakció nélkül hallgattuk az egykori főcenzorasszony napi rendsze-
rességű bölcs tanításait arról, hogy mi is a demokrácia.

Lenyeltük, hogy a multimilliárdos miniszterelnök, a gyógyítás helyett a magánheli-
koptert választó gazdasági miniszter, a fegyverkereskedőből lett egészségügyi miniszter 
biztat minket nadrágszíjhúzogatásra. De amikor a részeg kocsis hangján káromkodó 
kormányfő lebukott, amikor egyértelművé vált, hogy minden napszakban hazudtak, 
hogy jogsértésektől sem riadtak vissza a hatalom megtartása érdekében, akkor viszont 
elegünk lett.

Szeretnénk visszanyerni önbecsülésünket, szeretnénk újra otthon érezni magunkat 
a saját hazánkban. Ez azonban nem azt jelenti, kedves Művésznő, hogy Önnek itt 
félnivalója lenne. Még akkor sem kell félelemben élnie, ha esetleg úgy dönt, hogy 
folytatja a Heti hetest, és változatlanul gyalázkodni, bántani, bosszantani fog. Sze-
retettel kérem azonban, ne tegye! Vagy szálljon ki a gyűlöletshow-ból, vagy beszélje 
rá szereplőtársait a tartalom és a stílus megújítására, a gyalázkodás nélküli, a magyar 
népet méltóságában nem sértő humorizálásra. Ily módon igen sokat tenne petíciójuk 
céljának megvalósulásáért, az ország nyugalmának és biztonságának megőrzéséért. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy amennyiben a felhívásuk szerint veszélybe került 
»normális élet« alatt bárki is azt értené, hogy a balliberális oldal, a média közvetíté-
sével folyamatosan gyalázkodhat, és a meggyalázottak ezt rezzenéstelenül, szótlanul 
tűrik, nos ennek zavartalan folytatódására senki nem mer és akar ígéretet tenni. 

Szívből kívánok Önnek további sikereket, jó egészséget.”
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Itt van a nyílt levelek sorában az az ominózus, amelyben hibbant Nérónak ne-
veztem a hibbant Nérót, illetve szemkilövető törpe pártnak a Szabad Demokraták 
Szövetségét. biztos sokan olvasták azt a számomra szomorú mai hírt, hogy hosszas 
gyötrődés után lemondtam a civil jogászbizottsági tagságomról, és a vájtfülűek, akik 
figyelemmel követték a bizottság munkáját, érezték, hogy a kutya itt van elásva. Én 
megértem a társaimat, hogy jogászként az ember soha nem mondhat olyat, hogy 
hibbant Néró, hanem próbálja megtanulni miniszterelnök úrnak szólítani a minisz-
terelnököt, és a kisebbik kormánypártra sem mondhatja azt, hogy szemkilövető törpe 
párt, hanem azt, hogy Szabad Demokraták Szövetsége. Én komoly erőfeszítéseket 
tettem és azt mondtam, a jó ügy érdekében megpróbálok kompromisszumokkal élni, 
de úgy éreztem, azzal, ha normális nyelvhasználatot tanúsítok, azt sugallom, mintha 
normális állapotok lennének az országban. Ha azt mondanám, hogy a miniszterelnök 
úr egy kicsit jobban tiszteletben tarthatná az emberi jogokat, az nem fejezi ki azt, 
hogy itt egy hibbant Néró garázdálkodik, és olyan állapotok vannak, ami emberi jogi 
krízishelyzetnek minősíthetők.

Úgy érzem, ezt a keményebb, radikálisabb vonalat kell képviselni, mert ha nem tesz-
szük, a végén a lakásainkból fognak bennünket elhurcolni. Komolyan kell venni, hogy 
az emberi jogainkat megvédjük, hogy a demokrácia és a jogállamiság érdekében meg-
szólalunk és a félelmet igyekszünk levetkőzni. Arra kérem önöket, hogy minden reggel 
építsék be a gondolataikba, hogy magyar ember vagyok, van hazám, büszke vagyok 
arra, hogy magyar vagyok, hogy ezt a napot nem lehajtott fejjel és félelemben, hanem 
emelt fővel és büszkén fogom eltölteni. Nem hagyom magam megalázni, és ma is te-
szek valamit Magyarországért, mert nekem, nekünk csak ez az egy hazánk van.

(A Miskolci Egyetemen február 20-án elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Uram, jó nekünk itt lenni!
VÁLOGATÁS HAJDÓ ISTVÁN ÜNNEPI bESZÉDEIbŐL

A magyar kultúra nem csupán krisztianizált, hanem ezer év óta keresztény, amely-
nek jellemzője az életbarát és embersegítő szeretet. Hitünk és magyarságunk gyöke-
reit, keresztény nemzetünk lelkét keressük; üdvösségünkért, életünk megerősítéséért 
imádkozunk, amikor Csíksomlyóra zarándokolunk. Minden évben legalább félmilli-
óan személyes élményként, több millióan pedig a Duna Tv közvetítésében lehetünk 
résztvevői a csíksomlyói zarándoklatnak, búcsúi szentmisének, prédikációnak, része-
sei a kimondhatatlan szépségű és méltóságú, fölemelő erejű Eucharisztiának a szó 
legigazibb értelmében, amely hitet ad, hogy a zarándokéletű kereszténység tarthatja 
meg nemzetünket és mentheti meg a világot a teljes összeomlástól.

Kétségtelen, hogy a magyarság szíve Csíksomlyón dobog. A csíksomlyói pünkösdi 
búcsú több, mint egy „összmagyar találkozó”, bár ez önmagában is óriási jelentőségű 
lenne. Amire földi erő képtelen, arra a Szűzanya képes: a világ minden részéből össze-
hívja híveit a leghíresebb magyar kegyhelyre. Csíksomlyón olyan kegyelmi ajándékok 
bőségét kaphatjuk meg, amelyek élni segítenek bennünket, amelyekre szükségünk 
van a megmaradásunk érdekében.

A Diognétoszhoz írt, sokak épülésére szolgáló, Istenről, emberről imádsággal beszélő 
levél szerzője a zarándoklelkületű magyarokra is vonatkozik: „A keresztények úgy élnek 
hazájukban, mint jövevények; mindenben részt vesznek mint polgárok, de úgy viselnek el 
mindent, mint akik idegenből jöttek; minden idegen föld hazájuk, de minden haza ide-
gen… Testben élnek, de nem test szerint; a földön vándorolnak, de a mennyben laknak.” A 
csángómagyar zarándokok tudják, a Teremtőhöz tartoznak, az Úrban találnak menedé-
ket (Zsolt 72,28). Számukra az evangéliumi eszmény az Isten- és emberszeretet forrása.

A földi vándorok a szüntelen imádság keresői, a bennük élő szívbéli imádsággal 
a mennyei Jeruzsálembe tartanak, ahova minden keresztény igyekszik. A zarándok 
imaéletének középpontjában Jézus és a Mária-tisztelet áll: a szív imádsága szüntelenül 
fölindítja benne a bűnbánatot. A zarándok eljuthat ahhoz a lelki állapothoz, magas-
lathoz, amelyet az ősi ortodox hagyományban a lélek csöndes nyugalmára utaló, a 
görögből vett szóval hészükhazmusnak neveznek. „A testi életműködésekkel összhangban 
megvalósuló összeszedettség a cél, amely által a szellemi lélek az imádságban magára talál-
hat.” (Orosz Atanáz. In.: A zarándok elbeszélései címen, Korzenszky Richárd fordítása, 
Orosz Atanáz utószavával. bencés Apátság, Tihany, 2003.)

A búcsújárás tudnivalóit, intelmeit Jáki Sándor Teodóz bencés atya pontokba szedve 
fogalmazta meg. Ennek értelmében minden zarándoklatnak kilenc lelki stációja, sem-
mi mással nem helyettesíthető lelki megnyilatkozása van: I. a bűnbánat (a katolikus-
nak a szentgyónás is); II. a szentmise (a katolikusnak a szentáldozás is); III. a rózsafüzér; 
IV. „az érintőzés”; V. a virrasztás: egész éjjel imádsággal és énekléssel; VI. a hajnali nap-
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keltének megcsodálása az ünnepen; VII. a keresztút; VIII. „a levelek Máriához”: kéréseink 
beírása a könyvbe; IX. még a gyalogzarándoklat is hozzátartozik a lelki teljességhez.

Hajdó István, volt gyergyói főesperes könyvében számos, célját és műfaját tekintve 
is különböző beszédet találunk. Sok alkalmi beszédet mondott 40–50–60 éves is-
kolai találkozókon, áldást a Szent Erzsébet Öregotthon alapkövének letételekor, a 
Pricske-tetőn a keresztállításkor, fohászt anyanyelvünkért, hálaadó szentmisét a volt 
politikai foglyokért. A közösség lelki üdvéért szólt, imádkozott a református egység 
imahetének gyülekezetén, a széplelkű anyák ünnepén, az aradi mártírhősök emlék-
ünnepén, vitézek avatásakor, a gyergyószentmiklósi, csíksomlyói búcsúkon, a segítő 
nővérek zárdájában; sportolók jubileumán is szépen és emberül mondott beszédet… 
Jelenkorunk papjai, papnövendékei példát és mintát találhatnak ezekben a beszédek-
ben-írásokban, erőt és bátorságot meríthetnek belőlük, inspirációt és sugallatokat 
kaphatnak, hogy méltó kortársai és utódai lehessenek az evangelizáció, igehirdetői 
elokvencia (ékesszólás) nagymesterének.

Mindegyik írást összeköti a felelősségteljes keresztény és katolikus szemlélet, karak-
teres szellemi-lelki habitus, amelyet rokonnak érzünk Márton Áron szellemiségével. 
Nem véletlen, hogy a főesperes a gyergyószentmiklósi plébánián Márton Áron emlék-
múzeumot hozott létre, ahol a kiállítás számos képén együtt látható nagy példaképé-
vel, Erdély szentéletű, katolikus püspökével. Prédikációiban, de alkalmi beszédeiben 
is képes híveit, hallgatóit és olvasóit klasszikus értelemben gyönyörködtetve (delectare), 
jóra, szépre, igazra, szent dolgokra indítani (movere) és tanítani (docere). Jelenkorunk 
rohamosan fogyó létszámú papsága és zuhanásszerűen csökkenő növendékpapsága 
igazi szellemi-lelki erőt meríthet, fogódzót, követhető példát találhat ennek a gazdag 
lelkiségű, nagyszerű retorikai képességű plébánosnak a könyvében.

Csíksomlyói szentbeszéd – 2005

Hajdó István valóban a papszentelésekor fogadott „szolgák szolgája” hivatást telje-
síti. Csíksomlyón elhangzott beszéde 2005 pünkösdjén (2005. május 14.) az év beszéde 
lett. A Polisz 2005. júniusi számából (85.) vette át Adamikné Jászó Anna, az ELTE bTK 
professzora, az egész Kárpát-medencére kiterjedő hatáskörű Kossuth szónoki verseny 
szervezője és publikálta a Régi és új retorika című kiadványsorozat (Trezor Kiadó, bp., 
2005). A szóképek és a szónoki beszéd című kötetében, a 113–122. oldalon – Mádl Ferenc 
köztársasági elnöknek A történelem egy nemzetbe rendezett minket… című, a Magyar 
Állandó Értekezlet 2004. november 12-i ülésén elhangzott beszédével együtt.

A főesperes nem kánon vagy retorika szempontú prédikációját irodalmár-filoszként 
retorikai szempontból értelmezem, bár tudom, hogy ez a szentbeszéd, írásos válto-
zatban is világosan és célzatosan holisztikus célzatú és hallgatószempontú. beszédének 
megkomponáltságában klasszikus retorikai felépítés rajzolódik ki. Maximálisan figye-
lembe vette az adott beszédszituációt: a csíksomlyói búcsú hallgatóságát, az „előmeg-
értés” (Vorverständnis) pozitív esélyeit a hallgatóságot és a beszéd célkitűzését illetően. 
Hajdó István egy életen át kivívott, újólag is megerősített papi és emberi tekintélye 



2008/2. (14. szám)  93 

(ethosz) és a hallgatóság érzelme (pathosz) határozta meg a beszéd érvelésének benső 
logikáját (logosz). Egy igazi lelkipásztor kiérlelt, alapjában szemléltető (genus demonst-
rativum, görögül: to epideiktikosz genosz), lendületes szentbeszédét hallhattuk.

Az igehirdető zöngedús beszédhangja, kiejtése, prédikációjának erős megszólító 
jellegzetessége, beavató, tanácskozó jellege, gesztusai mindvégig előbbrevivők voltak, 
hathatósan segítették a szentbeszéd célkitűzéseit. Láthatatlan lelki dialógus volt ez 
a szentbeszéd, történetileg és lelkileg is hiteles, istendicséret, imádságos számvetés, 
amely csak akusztikai síkban hallatszott monológnak, de láthatóan, szinte tapintha-
tóan visszhangzottak az atya szavai a csángó hívek lelkében.

A klasszikus prédikációk retorikai szabályai szerint tagolódó szentbeszéd nyitánya 
telitalálat, erőteljesen ránk irányult, elkalandozó figyelmünket is képes összpontosí-
tani a kezdet (principium, exordium vagy prooemium). A kanonizált megszólítás előtt 
Hajdó István egy textusában és dallamában is megkapó éneket, énekes fohászt idéz: 
„Koldusboton, törött mankón jövünk búcsút járni, / Szűz Máriás magyaroknak kopott 
unokái. / Éjfél van a Duna táján, magyaroknak éjszakáján. / Nincs más, ki virrasszon, 
baráttalan, testvértelen, / Hozzád ver a veszedelem: Boldogasszony, édes.” Csíksomlyón 
mindenki érzi: „Szent ez a hely, vesd le sarudat”. Azt hiszem, az egész világon a Csík-
somlyói Szűzanya a legmosolygósabb! Igazi Magyarok Nagyasszonya: Magna Domi-
na Hungarorum!

Hajdó István prédikációjával maradandó pillanatokat képes szerezni. Elsőként a 
Szűzanyát szólítja meg, életkorából, főesperesi rangjából, ismertségéből, ragyogó sze-
mélyiségéből és a témakörből is fakadó, időn és téren átívelő erővel, meggyőző hitel-
lel. Közösségi szemlélettel köszöntötte a Szűzanyát a búcsúra érkezett többszázezer 
hívő nevében: „Napba öltözött Asszony, Csíksomlyói Szűzanyánk, hazajöttünk!”

Első mondataiból egyértelmű, hogy a jóakarat tudatos megnyerése (captatio bene-
volentiae) volt a célja. A figyelemfelkeltést (attentio), a hallgatóság fogékonnyá tételét 
(docilitas) egy újabb megszólítással, odafordulással érte el, de ebben nyoma sem volt 
semmiféle behízelgésnek (insinuatio).

Tudjuk, a Biblia legnagyobb része narratíva, benne a történetnek, a sztorinak kitün-
tetett szerepe van. Minden a kezdet és a vég, a Genezis és az Apokalipszis között ívelő 
„üdvösség-történetbe” ágyazódik be. De tudjuk, hogy a liturgiában, a hitvallásban és 
személyes életünkben is fontos szerepe van a történetnek.

A szentbeszédbe elöljáró beszédként egy kis elbeszélésbe (narratio) zárt dialógust ik-
tat, amelynek témája és hangneme megnyerő, szívhez szóló. Egy csángóasszony pün-
kösd hajnalán, ragyogó arccal, ujjongva mondta neki: „Páterka! Láttam a Szűzanyát!” 
A csángók hűségét katolikus hitükhöz, mélységes vallásosságukat, vallásgyakorlásukat, 
imádságos lelkületüket, példás család- és gyermekszeretetüket bizonyítja csíksomlyói 
zarándoklatuk is.

Jönnek a zarándokok Moldvából, Székelyföldről, egész Erdélyből, a Kárpát-meden-
ce magyarlakta vidékeiről, az egész nagyvilágból. Ennek tudata, látványa inspirálta 
az invokációt: „Csíksomlyói Szűzanya, hazajött újból a te néped!” megállapítást, és a 
„hármas kérést”: I. Első kérésünk, hogy találkozhassunk veled, Égi Édesanyánk.
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II. Másodszor arra kérünk: vezess közelebb minket Szent Fiadhoz, aki itt maradt kö-
zöttünk az Oltáriszentségben, hogy mi is kérjük az emmauszi tanítványokkal: »Mane 
nobiscum Domine — Maradj velünk, Uram.«”

III. Harmadik kérésünk: segíts, Napba öltözött Asszony, hogy nemzetünk ébredjen, és a 
megoldott kévét, amíg nem késő, együtt gyűjtsük össze.”

A Hajdó István egész szentbeszédét átható szónoki éthosz, hozzáértés (hivatástudat, 
műveltség, nyitottság) elménket és érzelmeinket is mélyen megmozgatja: együtt-hall-
gatóvá, együtt-olvasóvá, együtt-gondolkodóvá tesz bennünket. A rendkívül hatásosan 
retorizált szentbeszéd hitvalló fohász, kiáltás és hívás az üdvösségünkért, otthonainkért, 
a Székelyföld autonómiájáért, egész népünkért; az első szavától az utolsóig együttgon-
dolkodásra késztet bennünket. A hallgatónak, az írásos változat olvasójának olyan érzé-
se támad, hogy prédikálni, igét hirdetni csak ilyen pillanatokért érdemes és szabad.

A narráció példázatos kitérésekben (egressus, digressio) folytatódik. A spontán lele-
ményesség hangulatos hatása érződik, amint sorra veszi a három fő témakört, elvégzi a 
részletezés (propositio, partitio, divisio) feladatát, melyben a szónok valamiféle ihletett, 
örömteli „szent improvizáció”-ja is tükröződik.

Mindezt Hajdó István gyomatékosított értékfelmutatásra használja, a székely- és 
csángómagyarok, az összes magyar vallásosságának, az erős Krisztus-hit és Mária-tisz-
telet bizonyítására (argumentatio, probatio, confirmatio). Érezhető a hitszónok megy-
győződése, hogy életünk legfontosabb kérdéseire nem egyetlen igennel vagy nemmel, 
hanem egész életünkkel kell felelnünk. A szentbeszédből egészen kimaradt a klasszi-
kus retorika egyik attribútuma, a cáfolás (refutatio, confutatio, reprobensio), mert erre 
a csíksomlyói szentmisén valóban nem volt szükség.

A szentbeszédben a megszerkesztés öt fokozatát is el lehet különíteni. Megvolt ben-
ne a valódi feltalálás (inventio, görögül: heureszisz), amelyet az elrendezés (dispositio, 
görögül: taxisz) követett. A retorikai beszédben fontos, de egy prédikációban is igen 
hasznos kifejezés (elocutio, görögül: lexisz) után kapott szerepet az emlékezés (memo-
ria, görögül: mnemné), hogy kiteljesedhessen az előadás (pronuntiatio, görögül: hü-
pokriszisz). Tudatosan és felkészülten vállalja Hajdó István szentbeszédében – egész 
habitusával, de még hangerejével is! – a kinyilatkoztató, a beszélő Isten (Deus loquens) 
üzenetének közvetítését. Hitünk szerint a Szentírásban Isten beszél prófétáin és apos-
tolain keresztül, célja, hogy a jóban megerősítsen bennünket, hogy bűnösségünkből 
kiemeljen, életünket jóra fordítsa (metanoia), hogy eljussunk a végső dolgok célbavé-
teléig (a raid on the ultimate).

A szentbeszédben a nagy szerkezeti egységeket összekötő belső kohézió a kezdetek-
től a befejezésig példás szabályszerűen érvényesül: peroratio, epilogus. Hajdó István a 
szentbeszéd végén egy magasabb szinten tér vissza az alaptételhez, az eszmefuttatást 
záró konklúzióhoz, amelyet a beszéd egésze reprezentál, tudatosít, megerősít, eszmei 
és érzelmi szinten is elmélyít: vágy helyett pozitív tettekre, önmagunk és világunk 
megjobbítására motivál; devotus gondolatokkal, örvendezni tudó hálaadó lélekkel 
és áldáskívánással fejezi be a szentbeszédet. Ilyen, logikailag elkülöníthető szerkezeti 
egység a záró rész, amely igazi punctum finale: „Erdélyi létünk hármas jelszava:
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– A HIT, ez Szent István király öröksége. Adjuk mindenkinek tudtára, hogy ezt a földet 
kard szerezte meg, de a magasba emelkedett keresztbe vetett hitünk őrizte meg.

— Anyanyelvünk a második jelszónk, mert ma is veszély fenyegeti. Egy mai kortársunk 
vallomását ne feledjük el, és ajkunk úgy mondja, mint egy szent esküt: »A szót nem adjuk, 
csak ha nyelvünk vele tépik.«

— Autonómia, ez a harmadik jelszavunk. Amikor ezt a szent kérésünket tárjuk fel, 
teljesen érthetetlen, hogy a körülöttünk élő nemzetek, akik Szent István koronájának véd-
nöksége alatt növekedtek nagy nemzetté, ezt a szót, autonómia, nem szeretik hallani. Szív-
vel-lélekkel támogatnunk kell a Duna Televízió kezdeményezését, hogy az Autonómia nevű 
adó létrejöjjön, és tanítson meg arra minden kételkedőt, hogy az önrendelkezés nem más, 
mint meghirdetése annak az isteni jognak, hogy mi testvérek vagyunk, és szeretetben együtt 
kell élnünk. Azt is jelenti, nekünk nem kell a másé, de a miénkről nem mondunk le.”

Az igehirdető legfőbb célja, hogy beszédét hallgatói megértsék, ezért kellő helyen és 
mértékben alkalmazza a szónoki eszközöket, retorikai fogásokat. Tiszta látásmóddal, 
igényességgel tudja megnyerni a hallgatót, logikus és koherens gondolatmenetével, 
egyedi stílusával, expresszív képeivel, szóismétlő tartalmi erősítéssel, mondatszerkesz-
téssel pozitív állásfoglalásra buzdít, hogy őrizzük meg önmagunkat, egyetemes és ma-
gyar értékeinket.

Krisztus-hitünk, Mária-tiszteletünk, magyarságunk, szülőföld- és anyanyelv-szere-
tetünk megőrzését a velünk együtt élő népek iránti tisztelet jegyében hirdeti, vallja 
és vállalja: „Csíksomlyói Szűzanya, búcsúfiaként add nekünk ezt a reményt. És ebben a 
reményünkben segíts, hogy megmaradhassunk szülőföldünkön. Mi ezt a reményt visszük 
haza búcsúfiaként. Szűzanyánk, nem csak mi vagyunk itt, hanem más nyelven beszélők, 
más hitet valló testvéreink is. Anyai palástoddal öleld magadhoz őket is. Még azt is el 
szeretnénk mondani, hogy nem maradhatsz itt Csíksomlyón, hanem magunkkal viszünk 
a Kárpát-Duna-medencébe, a nagyvilágban szétszóródott népünk, nemzetünk kicsi ottho-
naiba, mert ha te velünk maradsz, akkor minden ősi portánk Csíksomlyó lesz.

Induljunk, Napba Öltözött Asszony, Csíksomlyói Szűzanyánk, hívjuk Szent Fiadat, 
mint az emmauszi tanítványok: »Mane nobiscum Domine — Maradj velünk Uram«, és 
hisszük, hogy az ég segítségével győzni fogunk.”

Túl a retorikán

Kezdetektől mindmáig – a koronként változó eszközök és jellegzetességek ellenére 
– minden szentbeszéd végső célja az isteni kinyilatkozáson alapuló keresztény tanítás 
(veritas) közvetítése a docere, movere/flectere, delectare (tanítani, megindítani, gyönyör-
ködtetni) hármas sajátosságával, arányaival tanítani, meggyőzni, bűnbánatra és jóra, 
szépre, igazra, szent dolgokra indítani, cselekvésre késztetni a hallgatóságot.

Hajdó István csíksomlyói szentbeszéde kétségtelenül erdélyi provenienciájú prédiká-
ció volt, gondolkodásának és gondolatkifejtésének karakteres példája, amely a hagyo-
mányaihoz ragaszkodó hallgatóság hitét és magyarságtudatát táplálta, az üdvösséghez 
szükséges dolgokra, az isteni és felebaráti szeretetre indította a híveket. Különös erővel 
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világított rá arra is, hogy „korunk média-beszédében, a politikai és kulturális esszékben, 
a tisztázatlan jelentésű szavak, a féligazságok, az artikulálatlan gondolatok, az érvelés 
nélküli kijelentések világában hogyan tudja harmóniába hozni hitét szellemi életének 
egészével”. (Dobszay László: Gondolkodó füzetek, 11. szám. 1.) Ez a szentbeszéd is megy-
győzően bizonyítja, hogy a klasszikus retorika alaposan kidolgozott rendszere, elsa-
játítása mekkora segítsége lehet az igehirdetőnek. A középkortól kezdve századokon 
át minden diák alapstúdiuma (trivium) volt a retorika a grammatikával és a logikával 
együtt, a műveltség alapjának számított.

A kezdetektől egészen a XIX. század közepéig azt hitték, hogy a homiletika a reto-
rika egyházi változata, hogy a világi és egyházi ékesszólásnak ugyanazok az ismérvei 
és mindenütt érvényesek a szabályai. Nálunk a XX. század elején fogalmazódik meg 
a homiletika és a retorika közti disszonancia: „Isten Országának sikeres hirdetése nem 
egy és ugyanaz a nagy ékesszólással, s lehet valaki jeles szónok anélkül, hogy jó prédikátor 
volna, és megfordítva. (…) Bizonyos, hogy némely szónoki fogásokat és szabadságokat a 
templom szentélye és a tárgynak magasztos természete elutasít magától.” (Kovács Albert: 
Homiletika vagy ékesszólás. bp., 1904. 29.)

Az elméletírók a megváltozott gyakorlat hatására másfélezer éves hagyománnyal sza-
kítva vonták le a következtetést: „Merőben más tehát a homiletika szabálya, mint a reto-
rikáé. A profán szónoki beszéd fő kérdése az, hogy mennyire tud a szónok mesterien bánni 
a szavakkal, hogy úrrá legyen hallgatóin, szinte játszani tudjon érzelmeikkel, hangulataik-
kal, és megbűvölve őket rá tudja őket bírni a saját eszméi és szándékai szolgálatára. A ho-
miletika fő kérdése tehát ez: Miképpen készíthetjük elő helyesen a magunk emberi szavait 
az Ige számára, hogyan tehetjük őket eszközzé, és bocsáthatjuk Isten rendelkezésére, hogy 
amikor Neki tetszik, bennük és általuk kibocsáthassa igéjét mihozzánk” (Thurneysen).

A katolikus prédikáció két alapfajtája: a homília és a sermo. A homilia a Szentírás 
egyes szakaszait magyarázza lineárisan, az egyházatyák útmutatásai szerint. A közép-
korban kialakult tematikus vagy skolasztikus sermo egy téma köré szerveződő prédiká-
ciót jelent. Az oratio típusú szentbeszéd nem teológiai tételt értelmez, hanem emberi 
és isteni „tetteket”, az isteni irgalmasság jelentőségét nem annyira magyarázó, hanem 
inkább láttató, ábrázoló módon jeleníti meg. Hajdó István szentbeszédében a Márton 
Árontól tanult örökség jegyében, karakteres erdélyi jellegzetességként a hit és erkölcsi 
tanítás került előtérbe, céltudatosan felhasználva az oratio eszköztárát is. A prédikátor 
tud szavakkal gyönyörködtetni is, érzéke van az esztétikai széphez, fenségeshez, tragi-
kushoz, de gondosan ügyelt arra, hogy a gyönyörködtetés ne legyen öncélú.

A magyar egyházi retorika történetében közismert Temesvári Pelbárt, Laskai Os-
vát, Pázmány Péter és sok más jeles egyházszónok neve. A XX. században Prohászka 
Ottokár a katolikus igehirdetésben, Ravasz László pedig a református prédikáció tör-
ténetében valóban mérföldkő. Homiletika helyett az igehirdetés követelményeiről, 
szabályairól beszélünk, nem a világi szónoklattan megállapításait alkalmazzuk a val-
lásos tárgyakra, és az igehirdetés sajátos ismérveit keressük. Az igehirdetést az élő és 
szuverén Istennel hozzuk kapcsolatba, a kérdést teológiai alapra helyezzük.

Ravasz László a Szónoklás és igehirdetés című tanulmányában (In.: A gyülekezeti ige-
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hirdetés elmélete. Pápa, 1915. 252.) állapítja meg: „az igehirdetésből ki kell irtani még a 
nyomát is minden emberi hivalkodásnak és magunk kelletésnek. Igehirdetővé nem érdem és 
nem tanulás és nem képesség után leszünk, hanem eleve elrendelő és teremtő ténnyel… Látni 
lehet ebből, micsoda felfogás az, amelyik az igehirdetést szónoklásnak, szereplésnek nézi…”

Aquinói Szent Tamás szerint az igehirdetés „a pap legelső kötelessége” („officium prin-
cipalissimum sacerdotis”). Az apostoli lelkületű prédikáció tanúságtevés, bátorítás és vi-
gasztalás, célja: „építs és ültess” (Jer 1,9–10). Minden tanítás, igehirdetés alfája azonban 
Szent Jeromos szerint: „Tanuld meg, amit tanítanod kell”. (Hier. Ep. 30., idézi Schütz: 
Dogm. I. 37. p. 1-es jegyzet!) A világi ékesszólás eleve más befogadó közeget feltételez, 
mint amilyen volt Kacsikán a csángómagyarok hívő közössége, amely a szentbeszédet 
mint Isten szavát mélységes hitben hallgatta és fogadta be. Az örömhírhozó igehir-
detés Isten tervében és az Ige által megszólított vallásos tisztelet közegében, az ember 
üdvözítésében nyer szakrális jelleget, válik eszközévé az ember megszentelésének.

A prédikáció bizonysága annak, hogy hallásból ered a hit, a hitből a megigazulás és 
a megigazulásból az üdvösség. Az Ige hirdetése akkor hatékony, ha eleven, teremtő, 
élőszóval hirdetik. Az apostoli igehirdetést az megkülönbözteti minden más szónok-
lattól, hogy olyan közvetlen isteni megbízatásból eredő, ihletett beszéd, amely nem 
kizárólag emberi erőfeszítés eredménye, hanem a kegyelem műve az igehirdetőben és a 
hallgatóságban, a hívő közösségben: „minden részletében és egészében sugalmazott” („cum 
omnibus suis partibus”). Az igehirdetés a fölszentelt személy olyan cselekedete, amely 
nem pusztán emberi erőfeszítés, mert a kegyelem az actus salutaris (üdvösséges csele-
kedet) síkjára emeli a befogadó közösséget. Ez akkor is érvényes, ha például Szent Pál 
a korinthusiak ellene irányuló vádjaira – „A levelek súlyosak és kemények, de személyes 
megjelenésében nincs erő és beszéde gyarló” – így válaszol: „Ha beszédben fogyatékos vagyok 
is, a tudásban nem” (2Kor 11,6). Az igehirdető „emberhalászt”, lelki fölkészültségén túl 
a kegyelem teszi hivatására alkalmassá. Szent Pál érvelése: „Tanításom és igehirdetésem 
bizony nem az emberi bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyítá-
sából, hogy hitetek nem emberi bölcsességen, hanem Isten erején alapuljon” (1Kor 2,4–5).

Horváth Ferenc Ciprián következtetése helytálló: „Az igehirdető meggyőződésén tehát 
nem annyira a természetes szuggesztív erőt kell érteni, mint a profán szónokoknál, hanem 
a hit mélységét s a szavak mögötti lelkületet: a megélt vallásosságot. A hitismeret és a 
hitelfogadás két szellemi képessége fontos. Az igehirdető meggyőződésének az ereje olyan 
mértékben növekszik, amilyen mértékben otthonos lesz Isten világában. Az igehirdetés 
meggyőző erejét nem az emberi képességekből veszi, hanem a kegyelem és az isteni erő haté-
konyságából.” A biblia igazolja állítását: „Mi beszélünk, de az Isten oktat. Mi szólunk, de 
az Isten tanít. Mi bár ültetünk és öntözünk, a növekedést mégis Isten adja” (1Kor 3,7).

A felszentelésben elnyert tanítói hatalom (missio divina) érvényesül a meggyőzően 
szólni tudó igehirdetőben Isten ereje által. Éppen ezért az igehirdetés hatása sem me-
rülhet ki pusztán az érzelmek fölkeltésében, gyönyörködtetésben és esztétikai élvezet 
nyújtásában. A szentbeszéd alkalom a kegyelemközvetítésre. Isten akaratát közvetíti, 
megtanít a hit és erkölcs igazságaira; fölkelti és megerősíti a megszentelő hitet, ke-
gyelemközvetítő szentségi jellegéből fakadóan a bízó hitre (fides fiducialis) épít. Ezért 
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nevezi Szent Ágoston a szentségeket látható igének (verbum visibile), az igehirdetést pe-
dig hallható szentségnek (sacramentum audibile). Amint a fának a növekedését az adja, 
ami belül működik, éppúgy az igehirdető nem tudja megindítani a szíveket, csak az 
Ige kegyelmével, amelyet a Mindenható az emberi szavakhoz fűz. Így jön létre Szent 
Tamás szerint a szentbeszéd hármas hatása: „először felkészíti az értelmet; másodszor 
megindítja az érzelmeket, hogy ti. szívesen hallgassák az Isten igéjét; és harmadszor arra 
irányul a beszéd, hogy szeressék és teljesítsék azokat a dolgokat, amiket a szavak jelente-
nek.” (Dr. Horváth Ferenc Ciprián: Az igehirdetés teológiája, 76.)

Szent Bonaventúra szerint: „A Szentléleknek kell irányítani a beszélő nyelvét, és a 
hallgatók fülét, hogy épületesen szólhassanak, üdvösségesen érthessenek és érdemszerzően 
cselekedhessenek” (Opp. IX. (1901) 179 a). Ennek a kegyelemközvetítésnek a jegyében 
mondja a pap az evangélium elolvasása után: „Az evangélium tanítása legyen bűneink 
bocsánatára”. Tudnunk kell, hogy a személyiség bontakozásának természeti folyama-
tában állnak előttünk az ige hallgatói. Az igehirdetés végső célja: „az emberek elkezdjék 
az Istennel való párbeszédet és fölvegyék a vele való kegyelmi kapcsolatot”, hogy a tanítás 
„tudatossá váljék a hallgatókban és kibontakozást nyerjen a gyakorlatban”. (Vö.: Dr. 
Horváth Ferenc Ciprián: Az igehirdetés teológiája. Pannonhalmi Füzetek 47.; 61.; 63.; 
75–76, 138–139.) A végső cél az igehirdető és hallgatósága üdvössége a Megváltó érde-
meiért: „Neki legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Amen” (1Pét 5,10–11).

Ma nemcsak az igehirdető lelkipásztorokra, hanem minden írástudóra, hivatást sze-
rető emberre fokozottan érvényes a Kodály Zoltán által kiemelten tudatosított intelem, 
amely Nagy Szent Gergely pápa ünnepéhez (március 12.) kötődik: „Jön idő, amikor az 
egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak 
tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg.” (2Tim 4,3–4) 
(„Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacer-
vabunt sibi magistros, prurientes auribus: et a veritate quidem auditum avertent.”) Ebből 
következik, amit Nádasi Alfonz atya szem- és fültanúként Kodály Zoltán véleménye-
ként rögzített a Mesterről szóló könyvében: „Nem lehetne azoknak a nemzetet pusztító 
áltanítóknak megmutatni ezt a szöveget? Nem látják, mi lesz itt egy-két nemzedék múlva, 
ha a züllesztést tovább folytatják? Hitetlenné és magyartalanná teszik az ifjúságot.”

Tudjuk, az emberi jellem a legizgalmasabb, a jellemünkhöz való hűség a legfon-
tosabb. Csak a lelkiismeretünknek tartozunk számadással. Tudjuk: csak önmagunk 
előtt nem szabad megbukni: „Minden más, amit megismertünk, csak ismereteinket gaz-
dagította. De lelkünk csak a jellemek ismeretétől lesz gazdagabb. Mert a legközvetlenebb 
emberi tapasztalás, igen, a jellem maga az ember.” (Márai Sándor: Füves könyv. Heli-
kon Kiadó, bp., 2003. 9.)

A döntő, hogy a lelkünk mélyén egész sorsunkkal és életünkkel érezzük: megtet-
tünk mindent, ami erőnkből tellett – önmagunk és a világ megismerésére. Az okosság 
készség, alapjában véve értelmi fürgeség. Fantáziája csak annak van, aki látni tudja a 
valóságot. Az önművelődésre szánt időt sajnálja még az alkotástól is. Tudja, akkor tesz 
a legtöbbet önmagáért, közösségéért, a hazáért, ha olvas, művelődik, utazik, előad. Ez 
igaz, de háromnegyed század múltán már a csűrbegyűjtés, az összegezés, az aszú-öröm 
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átadása az elsődleges. Teodóz atya igényérzete túlságosan erős. Igaz, erkölcsiekben és 
szellemiekben nem lehetünk eléggé igényesek. Sokkal szigorúbb a saját munkájával, 
mint amilyen vele szemben a világ lehet. Elménk műveltsége véges, de a jellem, a 
lélek lehet teljes. A szellem és a lélek emberének egyetlen dolga van: a szellemiekkel, 
lelkiekkel kell foglalkoznia.

Tudjuk, a bölcsek is meghalnak, sem az ars beatae moriendi (a jó halál tudománya), 
sem a szelídség, beleegyezés, méltóság, közöny, rajongás, vágyakozás nem segít, mert 
a végén ott a halál. Az elmúlás fájdalom: szívünket senki nem tudja megnyugtatni. 
De talán könnyebb lesz, ha embermódra éltünk, ha testünket visszafogadja a föld, és 
emlékünket, nevünket, még a művünket is belepi a feledés pora. A tehetséghez, mű-
veltséghez bátorság kell, állandó gyakorlat a gondolkodáshoz, de az alkotáshoz még 
valami más is. A bölcsek okosak, de az okosak nem mindig bölcsek. Az alkotáshoz kell 
erő, a mű megítéléséhez pedig kvalitásérzék. A legmagasabb rendű emberi erőfeszítés: 
az alkotás. Teodóz atya igazi művészlélek. Ahhoz, hogy valaki művész legyen, kevés 
a műveltség és az értelem, kell hozzá valamiképpen a sors is, ahogyan napjainkban a 
Gondviselést, a kegyelmet gyakran nevezik.

A magyarság legalább ezer esztendő óta Krisztus-hívő nép, amely éppen a keresz-
ténység felvételekor vált Mária-tisztelő nemzetté… Hajdó István csíksomlyói szentbe-
széde, alkalmi beszédeinek többsége túl van a retorikán. Pedig a retorika, az ékesszólás 
önmagában is érdem, amint ezt babits Mihály 1910-ben, a Nyugatban (február 1. 3. 
sz. 177–188.) publikált Stilisztika és retorika a gimnáziumban. Egy tantárgy filozófiája 
tanulók számára című írása is megerősíti. (Azonos az Irodalmi nevelés című tanulmá-
nyával.) Hangsúlyozza, hogy a két stúdiumot, a stilisztikát és a retorikát a klasszikus 
ókor egynek tekintette, és egy néven retorikának nevezte: „Egy stúdium ez most is, 
csakhogy két oldala van: gondolataink összegyűjtése és kifejezése. Egy oldalról gondolkod-
ni, más oldalról beszélni tanít, a szó legtágabb értelmében. Az olvasás is gondolkodás, s az 
írás is beszéd. (…) Gondolkodni és beszélni tanítunk.”

Babits rámutat arra az igazságra is, hogy „A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. A mű-
velt ember gondolatokkal küzd, szavakkal csatázik. A leghatalmasabb fegyver a gondolat 
és a szó. A történelem: gondolatok csatái, s gyakran szavak győzelmei. A szabadságharc 
előtt Széchenyi gondolatai harcoltak, s Kossuth szavai győztek. (…) Élesítsd fegyvereidet, 
hogy megállhass az élet harcában; mert az élet harc, s az »erős megállja«. A jó stílus csak 
jó gondolkodás alapján épülhet fel, görbe tokban nem lehetséges egyenes kard. A retorika és 
stilisztika magasabb beszéd- és értelemgyakorlat(…) Mert mi lenne élvezetesebb, képesebb 
gondolkodni, kifejezni gondolataidat, megérteni, élvezni másokét, jobb is és erősebb: vir 
bonus dicendi peritus.” (1909)

Hajdó István főesperes atyát balassi jókívánságával köszöntjük: „Mint sok fát gyü-
mölccsel / sok jó szerencsékkel / áldjon Isten mezőkbe!” és Arany János Toldi szájába adott 
szavaival: „Áldja meg az Isten ezen a világon, / Még a másikon is, szívemből kívánom.”

Egerben, 2007 novemberében, Szent Erzsébet ünnepén.
Cs. Varga István
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Demjén Péter

A Demjén-család az USA-ban (3.)
VIDÁMPARK!!!

Mostanában azon gondolkodtam, hogy minek írok itt és érdekel-e ez valakit. Aztán 
megnéztem a blog statisztikáját és képzeljétek, több mint 670-szer látogattak el a 
blogunkra mióta megnyitottuk! Ez fantasztikus! Az igazság az, hogy eddig a legtöbb 
értelme annak, hogy idejöttünk, az volt, hogy mennyire szeretnek minket odahaza és 
nekünk is mennyire hiányoznak az otthoniak. 

Szóval írok tovább, mert írnom kell, mert valahogy szeretném megosztani veletek 
az élményeinket. 

Azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy ma fantasztikus napunk volt. Ez a 
hét javarészt ügyintézéssel telt, aztán eléggé lehervadtunk, de a mai nap (szombat) 
nagyszerű volt. 

Először is hallottuk, hogy szombaton piac van, ahol az amishek is árulnak. A kör-
nyékünkön ugyanis élnek és egyszer már vásároltunk tőlük zöldséget. Állattartással 
és növénytermesztéssel foglalkoznak. Érdekes nagyon, de úgy árulnak itt sok helyen 
zöldséget – nemcsak az amishek –, hogy kirakják a kimért zöldségeket az út mentén 
az asztalra, rajta az áruk, be kell írni egy füzetbe, hogy mit vettél, a pénzt meg be kell 

A Demjén-család
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dobni egy perselybe. Úgy elgondolkoztam, hogy nálunk ez hogy működne, mondjuk 
a Felsőzsolca és Alsózsolca közötti útszakasz mentén... 

Szóval megyünk a piacra vásárolni. Egy amish ember az eladó, szalmakalap, hosz-
szú szakáll, kék ing. beszélgetünk, megkérdezi, honnan jöttünk. Magyarország. Aaa! 
– mondja. Jé, gondolom magamban, ez tudja hol van?! De mégis honnan? – kérdezi. 
Miskolcról –válaszolja Kinga. – Az Észak-Magyarországon van, nem messze Eger-
től. – Puff!! Most érkeztem képzeletben a földre. Ez ismeri Magyarországot. Aztán 
kiderül, hogy van itt valahol egy másik magyar család, akiket jól ismernek. Amish 
barátunk ugyanis kutat egy történetet. Mégpedig azt, hogy anno Domini Morva-
országban bocskai hajdúi feldúltak több falut, ahol az ő ősei laktak (hutterek). Az 
egyik ősének a feleségét és gyerekeit elrabolták és ezért elindult keresni. De amish 
barátunk ősét is megölték és az országúton találtak rá. Ez igaz történet és ő ezután 
kutat, mondja. Írt Hajdúszoboszlóra a múzeumba, és kapott anyagokat, de magyarul. 
Ezután találkozott a már említett magyar családdal a piacon és miután kiderült, hogy 
magyarok, megkérte őket, hogy fordítsák le ezeket angolra. 

Nagyon szimpatikus ember, érdekes találkozás volt. Megadjuk a címünket, ő pedig 
a magyar család címét. Lám, nem vagyunk most már egyedüli magyar család ezen a 
vidéken. 

Ismét beigazolódott a mondás: nem tudsz olyan részére menni a világnak, hogy ne 
találkozz magyarral. 

Megyünk tovább Muscegonba. Kinéztük az interneten, hogy vidámpark + élmény-
fürdő van ott. Minden államnak van egy ilyen vidámparkja, ez a Michigan államé. 
Kis bonyodalom után megtaláljuk és fantasztikus látvány tárul a szemünk elé. Egy 
igazi hamisítatlan amerikai vidámpark, amilyet eddig még csak a filmekből ismer-
tünk. Az ár nem túl olcsó, de egyszer élünk. Minden van itt, ami szem-szájnak ingere. 
De a legdurvább a nagy hullámvasút, ahhoz tényleg kell bátorság. 

Kinga és Dorci beülnek egy olyanba, ami csak néhány percig megy, de így is iszony. 
Kétszer fordulsz benne fejjel lefelé, spirálisan tekeredik a pálya. Mikor Kinga kijön, 
látom, hogy egy kicsit sápadt, Dorci élvezte. (Én addig a kicsikkel voltam egy kisebb 
hullámvasútban.) Mondom Kingának: mi baj van? Mire ő először hallgat, aztán csak 
annyit mond: végig azt kiabáltam: meghalok! Aztán hallgat, mert a gyomra is felfor-
dult. De az élet nem áll meg: dodzsem, aztán farönkbe ülős vízicsúszda, zuhanás. Van 
egy nagyon durva dolog, amit nézni se bírunk. Egy tíz emelet magas síkbeli három-
szögből (tehát tulajdonképpen olyan, mint egy nagy A-betű) lefelé lóg egy drótkötél, 
mögötte egy ugyanolyan magas rúd. A háromszögből lefelé lógó kötélhez rögzítenek, 
majd hátrafelé, a rúd tetejéig felhúznak. Aztán elengednek és te a háromszög két szára 
közt kilendülsz. Iszonyú! 

De hol is tartottam, ja vízivilág. Csúszda ilyen, csúszda olyan, meg amolyan. A 
gyerekeknek szuper. Van kalózhajó a vízen, meg pálmafás sziget, meg mindenhol 
nagyra fújt úszógumi, amit bárki használhat, mivel itt a csúszdákon ezzel csúsznak le. 
A legdurvább a zárt csúszda, ami fekete belülről és nem látsz semmit csúszás közben. 
Ezen a gumiizén meg nagyon jól lehet csúszni. Látjuk, hogy van még egy nagy sor, mi 
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lehet az? Még egy csúszda. Lehet még valami más? Igen. Négyen ülhetnek egyszerre 
a gumi... – nem tudom minek nevezzem – csúszógumira, azaz négyszemélyes úszó-
gumi. Zárt csúszda, de a vége meredeken esik, és belecsúszol egy hatalmas tölcsérbe, 
aminek az oldalán felcsúszol, aztán le, oda-vissza, több méter magasra. Hihetetlen jó 
volt. Dorcival meg borcsival csúsztunk le. Nagyon élvezték. De borzasztóan gyorsan 
elment a nap, már hét óra. Indulunk haza. 

Az úton elmerengünk, már lefelé megy a Nap. Nem szólunk, de érzem, hogy amíg a 
gyerekek hátul idétlenkednek, mi Kingával hazagondolunk. Nagyszerű volt ez a nap, 
de milyen jó volna otthon. Hazavágyom – mondja Kinga. – Tudom – és többet nem 
szólunk. Autónk pedig eltűnik az Észak-Amerika horizontján lenyugvó Nap utolsó 
sugaraiban.

(2007. aug. 25.)

MORLEY STANWOOD MIDDLE SCHOOL

Hát eljött a nagy nap. Nyílt nap az iskolában. Reggel álmos szemmel keresgéltem 
a kávéfőzőt a konyhában. Teszek-veszek, majd egyszer csak megfordulok és véletlenül 
kipillantok a konyhaablakon. Hát egy picit meglepődtem: a gyerekek játszótere mel-
lett két tehén legelészett, majd a kihallatszó zajokra idenéztek, egyenesen a szemembe. 
No, hát erre ma reggel nem számítottam. Először jó hangosra felvettem egy klasszikus 
rockzenét sugárzó rádióadót, gondolva, hogy az agresszivitás ezen formája a tehenekre 
rossz hatással van, és talán odébbállnak. De nem. Aztán bementem a nappaliba, hogy 
elzárjam a zenét, s mikorra visszatértem, két férfi terelgette ki a megtévedt kérődzőket 
a kertből. Csak azt nem értettem, honnan a fenéből kerültek ide, ugyanis körülöttünk 
szójabab-, meg kukoricaföld van, vagy 200 méterre meg egy iskolának az amerikai 
foci pályája, legelő sehol. Na mindegy. 

Szóval nyílt nap. Ez annyit tesz itt, hogy iskolakezdés előtt a gyerekek a szüleikkel 
elmennek az iskolába, megkeresik az osztálytermüket és a leendő tanárukat, bemutat-
koznak, váltanak néhány szót, szülő, tanár, diák, majd kapnak egy hotdogot, jégkré-
met a diákok és néhány nap múlva már ismerősként érkeznek. Itt elementary, middle 
es high school van, ami a mi beosztásunk szerint 1–4, 5–8, 9–12 évfolyamok szerin-
ti megbontást jelent. Orsi, borcsi a külön épületben lévő elemibe, Dorci a middle 
schoolba fog járni és egy épületben lesz Kingával. Kinga a middle-ben fog languages 
arts-ot tanítani hetedikeseknek, vagyis nyelvtant. Nem lesz könnyű neki, de nagyon 
jól beszél angolul, az amerikaiak is megdicsérgetik a tudását. 

Szóval felöltöztünk szépen, ahogy egy normál magyar család egy ilyen alkalomra 
az iskolába megy. Amikor megérkeztünk, akkor láttuk, hogy egy kicsit túlöltöztük 
az ittenieket, akik farmerben, rövid nadrágban stb. járkáltak az iskola előtt. Itt osz-
togatták a gyerekeknek a hotdogot, sokan a füvön ültek. Hát ez van. Mondtam Kin-
gának, hogy akkor egyszerűen csak viseljük méltósággal kultúrfölényünket. Kinga 
szól a gyerekeknek, hogy mindegyik good afternoon-nal köszönjön. Meglátjuk Orsi 
tanárnénijét, aki egy nagyon kedves hölgy.
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bemutatkozunk. Orsi, ahogy már megszokta az amerikaiaktól nevének kiejtését (és 
már ő is így mutatkozik be), nyújtja a kezét és csak ennyit mond: Ossii, Morning. 
Hát a napszakot nem sikerült eltalálnia, de mindegy. Megnézzük az osztálytermet, 
majd indulunk borcsi tanítójához. Közben kérdezem Orsit, hogy miért nem mondja 
úgy a nevét, ahogy normálisan magyarul mondani kell, mire a válasz az, hogy azért, 
hogy szegény amerikaiak is megértsék... 

borcsi tanítója az iskola állítólag legnépszerűbb tanára. Keressük borcsi padját, 
ugyanis mindegyik gyerek neve rá van írva. Michael, Mariah, majd egyszercsak meg-
látjuk a bORI feliratot. Az asztalon rajta a könyvek, merthogy itt senkinek sem kell 
fizetnie értük, az iskola adja. Aztán bemutatkozunk, picit beszélgetünk és rohanunk 
át kocsival a néhány percnyire levő middle schoolba. Itt már nagyon sokan vannak. 
Megnézem Kinga leendő osztálytermét, aztán elindulunk egy körsétára. A tornaterem 
nagyon szép, akkora, mint mondjuk otthon a Hermané és elektromos eredményjelző 
van benne. Az iskolacsapat neve MOHAWK és jelképe egy indián fej, színe kék-sár-
ga. Állok a tornateremben, és közben odalép mellém egy hölgy, majd átmenet nélkül 
megkérdezi: milyen? Mondom nagyobb, mint nálunk. Valóban? Aztán beszélünk egy 
pár szót, majd felajánlja, hogy ha bármiben segítségre lesz szükségünk, szóljunk. És 
ezt mindenki felajánlja, mert több leendő Kinga-kollégával is bemutatkozunk egy-
másnak. Az egyik kollégája például indián. Elmondja, hogy melyik törzsből szárma-
zik, meg hogy a törzse a földjeikért kaszinót kapott cserébe anno. Na tessék. 

De a legnagyobb élmény, amikor megyek a folyosón és egy nagy piros-fehér-zöld 
transzparens lóg a falon, középen Kinga fényképe és aláírva: Isten hozta a magyar cse-
retanárunkat: Mrs. Demjént. Hát nagyon büszke vagyok Kingára, meg arra is, hogy 
ezek a színek egy amerikai iskolában láthatóak. 

Aztán megismerem Dant, aki Kinga mentora, egy nagyon jó fej fickó, meglepően 
sokat tud az itteniekhez képest Magyarországról. 

No de annyi mindenről kéne még beszélnem, ami újdonság. Például, hogy itt ren-
geteg mosómedve van, és nagyon nem szeretik őket, mert bejárnak a kertekbe. Dan 
elmondta, hogy a nyáron kempingezett és amikor este kiment a sátorból, majd zseb-
lámpával körbenézett, vagy 40 mosómedve volt körülötte.

(2007. aug. 30.) 

LAbOR DAY WEEKEND – SPORT

Szombaton reggel korán indulunk Clevelandbe a magyar cserkésztalálkozóra. 316 
mérföld, 5 óra kocsival, délre érkezünk meg. Andrásékkal öröm újra találkozni. De 
nincs sok idő, indulunk az amerikaifoci-meccsre, a St. Ignatius játszik, azaz a Wildcats. 
Ez az egyik állami iskola stadionja, de a többi iskola bérli tőle. András elmondja, hogy 
van amikor tele van a stadion. Egy középiskolai meccsen! Regenerálódásként elme-
gyünk a gimibe, ahol a soccer csapat játszik este. Sajna 2:1-re győz az ellenfél, de rend-
kívül jó és színvonalas meccs volt. Olyan mintha két profi utánpótláscsapat játszott 
volna. András bevallja, ő az amerikai focit jobban szereti, én csak értetlenül hallgat-
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tam. Azon viszont meg-
lepődtem, hogy ezek a 
srácok 4 éves koruktól 
fociznak és heti 5 edzé-
sük van az iskolában. Ta-
lálkoztunk két diákkal, 
akik az otthoni jezsuita 
gimiből jöttek ide 2 hó-
napra, másnap Kingával, 
a tanár nénivel is talál-
koztak.

Szóval cserkésznap. 
András és Ági már so-
kat mesélt arról, hogy 
a magyarok hogyan ala-
kították ki az életüket, 
miután kijöttek. Azt 
szerették volna, ha kicsiben megvalósítják azt, ami otthon volt. Otthon pedig na-
gyon komoly cserkészmozgalom volt. Ezért van az, hogy a mai napig itt működik 
a cserkészet, generációk nőnek fel benne, akik a gyerekeiknek is továbbadják az itt 
megtapasztalt értékeket. 

Vasárnap reggel András elhozta a két otthoni diákot, ők is velünk jöttek a cserkész-
napra. Az igazat megvallva, nagyon kíváncsi és izgatott voltam, hiszen voltam már 
Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján, ahol találkoztam magyarokkal, de Amerikában 
nem és ez egészen másnak tűnt mindig. Megérkeztünk. Mint egy nagy rét, akkora 
füves terület az út mentén és nagyon sok kocsi. Sok kocsi hátulján H betű és amerikai 
rendszám. Az autóbejárón hatalmas nemzetiszínű „lepedő” és rajta a felirat hirdeti a 
találkozót. A kiskapun belépve kis portásfülke, itt lehet jegyet venni. Jó napot kívá-
nok! – köszön rám a hölgy a pult másik oldaláról. Hirtelen annyira meglepődtem, 
hogy alig bírtam kinyögni a kezét csókolomot. Annyi hellöööóóóó, meg háááááj, meg 
havárjúúúú után több mint tízezer kilométerre az otthontól valaki így köszön nekem. 
Hülye dolog, hiszen mit vártam itt, de hát mégis. Aztán ahogy belépünk, nagy egybe-
ölelkezések, köszöntések, rég nem látott barátok örülnek egymásnak. Jöttek buffaló-
ból, New Yersey-ből, Wisconsinból és még ki tudja honnan, ja Magyarországról, mert 
hogy több otthoni magyarral is találkoztunk, plusz még az egyik fulbrightos magyar 
tanárnővel is összefutunk, aki Washingtonban is ott volt. Találkozunk egy magyar há-
zaspárral, a hölgy szintén Fulbright-ösztöndíjat nyert, pécsiek, két gyerekkel. Nagyon 
szimpatikusak, a házaspár hölgytagja orvos kutatói ösztöndíjat nyert el.

Épp zászlófelvonás vége volt a cserkészeknek, majd egy épületbe megyünk, ahol 
misével kezdődik a program. Megkezdődik a mise és én majd hanyatt esek. Ki mi-
sézik? Hát nem más, mint Pásztor Zoltán, kassai magyar pap, aki a kassai magyarok 
közösségét szervezi. Ismerjük egymást, voltunk több közös programon, látom, ő is 

Kinga nem állt be cserkésznek
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meglepődik. Mise után mondtam is neki, hogy elég messzire eljöttünk, hogy talál-
kozzunk. Kiderült, hogy egy kassai magyar fiú egy itteni magyar lányt vett feleségül, 
őket adta össze, de másnap megy haza. Nagyon jó gondolatokat mondott a misében 
a magyarságról, kereszténységről, Szent István gondolatai, intelmei nyomán. Egyál-
talán: jó volt több mint egy hónap után magyar nyelvű misén lenni, ahogy Puskás 
Ferenc mondta, imádkozni csak magyarul lehet igazán. Meg aranyos volt, ahogy a 
kis magyar cserkészek angol akcentussal olvasták fel magyarul az olvasmányokat. 
Mise után elindultunk körülnézni. Olyan majális jellege volt az egésznek. Fák között 
padok és asztalok, egy másik helyen focipálya meccsekkel, egy harmadikon füves 
terület színpaddal. Volt magyar falu, ahol árusok kínálták a magyar feliratú pólókat, 
a pirospaprikát, a fekete 
bőrcsizmát (olyat, mint 
amilyen a néptáncos 
férfiaknak van), bögrét 
koronával, meg ki tudja 
még mi mindent. Odébb 
a lacikonyha-árasztotta 
csalogató illatok ejtették 
rabul hazánk fiait. Volt 
lacipecsenye, töltöttká-
poszta, marhapörkölt 
cipóban, és természete-
sen az elmaradhatatlan 
gulyás. Végre magyar 
ételt ettem a sok ízetlen 
műhamburger, hotdog, 
csipsz és egyéb borzalmak után. Csípett jó magyarosan, nagyon finom volt és bor-
zasztóan jóllaktam. De térjünk vissza a szellemiekhez. Néha amikor meg-megálltam, 
akaratlanul is fültanúja lettem egy-egy beszélgetésnek: egy otthoni 50 éves érettségi 
találkozó történetének, régi barátságok, politizálás magyarul, néha átváltva angolra.

Aztán végre találkoztam Forgách Péterrel, aki buffalóban él, szemészprofesszor. Az 
USA-ban született magyar, felesége japán származású, de tökéletesen beszél magyarul 
és ő is cserkészruhában van. Péter alapítványt hozott létre azért, hogy a magyar egye-
temista fiatalok itt tanulhassanak az USA-ban, majd hazatérve, tudásukat hazánk 
szolgálatába állítsák. Cserkész egyenruhában van, 50 körüli szimpatikus férfi, a hang-
ját már ismerem, hisz még amikor otthon voltam, többször beszéltem vele. És jönnek 
a fiatalok is, bemutatkoznak, szimpatikus fiatalemberek. Egy nyelvet beszélünk, tö-
kéletesen tisztában van mindenki az otthoni helyzettel. Aztán beszélgetünk Péterrel. 
Elszánt küldetéstudata van, elmondja, hogy mindez a munka lassan, de be fog érni. 
Mindegyik fiú és lány cserkész, jól tanul és sportol. A cserkészetben pedig hangsúlyos 
szerepet kap a nevelés, nevelés emberségre, kereszténységre, magyarságra.

Elpanaszkodja, hogy tavaly októberben otthon volt Pesten, egy szemész orvos barát-

Magyar népi táncosok a cserkésztalálkozón
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jával mentek az utcán, amikor 
egyszer csak lezárták az utcát 
és menekülniük kellett a gumi-
botok és lövedékek elől, holott 
egyszerűen csak egy ismerő-
sükhöz mentek. Utána pedig 
Magyarországról „barátai” azt 
írták neki, hogy minek volt ott. 
Látom a szemében a keserűsé-
get. Azt mondta, ha ezt valaki 
neki csak elmeséli, nem hiszi el 
és biztos kinevette volna. Na-
gyokat hallgatok, mit mondjak 
erre. Aztán még hosszasan be-
szélgetünk, majd a végén meg-
hív buffalóba minket. 

Szép napsütéses idő van, egy-
re több magyar nemzeti színű 
pólóban lévő ember sétál a tö-
megben, sőt egy Fradi-mezes 
srác is feltűnik. Hiába, a magyar 
csapat. (Azért hajrá Diósgyőr!) 
Az épület alagsorában hami-
sítatlan cigányzene szól, kint 
a gyerekeknek játékok, légvár, 
programok. Egy hölgy odajön hozzánk, elmondja, hogy kit keressünk és a gyereke-
ket feltétlen vigyük cserkészetre, ő is máshol nőtt fel az USA-ban, de bekapcsolódott 
a cserkészetbe. Nagyon kedves. Aztán Kinga nézi a kirakodóvásárt, akar egy angol 
nyelvű dvd-t venni Magyarországról, kiderül, hogy a hölgy, aki árulja, a Hermanban 
végzett Miskolcon, akárcsak én. Kicsi a világ. De lassan megyünk a színpadhoz, kez-
dődik a „regősök” műsora, ők a másik csoport a cserkészet mellett párhuzamosan. 
Nagyon szép néptáncokat mutatnak be. Jó érzés látni, mennyire szívükön viselik a 
magyar kultúra ápolását és ezt milyen színvonalasan teszik. Lassan lemegy a Nap, a 
regősök is elvonulnak. A cserkészek zászlólevonáshoz sorakoznak. Elkezdik énekelni 
a magyar Himnuszt és közben lassan eresztik le nemzeti színű zászlónkat. Libabőrös 
lesz a hátam, ezt az érzést leírni nem lehet. Elérzékenyülésem hamar megdöbbenésbe 
vált, amikor elkezdik énekelni az amerikai himnuszt és az amerikai zászlót is leenge-
dik. Hát igen, nekik már ez a hazájuk. Utána kérdeztem Andrást, hogy most akkor 
amerikainak, vagy magyarnak érzik magukat. A válasz: Amerikában élünk, amerikaiak 
vagyunk, de magyarok is vagyunk, az az őshazánk és ezért mások is vagyunk, mint az 
amerikaiak és itt ez lehet így, nem kell választanunk a kettő közül.

(2007. szept. 7.)

Zászlófelvonás amerikai és magyar lobogókkal
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bECSENGETÉS!

Amikor szerencsésen hazaérkeztünk Clevelandből, az izgalom a tetőfokára hágott. 
Kezdődik az iskola Kingának és a gyerekeknek is. Nehéz lett volna megmondani, 
melyikük izgult jobban.

De nincs mese. Reggel felkelni, készülődés, indulás. Először Kinga és Dorci suli-
jába, ott ők kiszállnak, majd én a kicsikkel vissza az elementary school-ba. 7.55-kor 
csengetés, akkor lehet bemenni a kicsik épületébe. Először borcsit kísértem az osz-
tálytermébe, utána Orsit. Orsival bent is maradtam. Megbeszéltem Mrs. Allers-el, 
a tanárával, aki nagyon kedves volt, sőt örült neki. Egy másik apuka is ottmaradt a 
kislányával, pont Orsi padtársának apukája… Azt mondta, a kislánya elég zárkózott. 
Nagyon kedves volt, sokat beszélgettünk. Orsi viszont teljesen lezárt. Nem nézett 
senkire, nem szólt senkihez, pedig elég sok angol szót tud. Ha valakihez szólt, arra 
nem nézett rá. Pedig mindenki igyekezett kedvesnek lenni hozzá. A teremben van 
egy nagymamája is az osztálynak, aki egy idősebb hölgy és segít a tanárnak az admi-
nisztrációban, illetve a gyerekeknek is. Van mindegyik osztályban egy kisegítő tanár 
is, mivel itt a gyengébb képességű gyerekek is normál iskolába járnak, nincs külön 
kisegítő iskola.

Reggel a hangosbemondóba bemondanak egy-két információt, majd minden gye-
rek és tanár vigyázzba áll, sőt az amerikai apuka és a tanárok is teljes komolyság- 
gal. Szívükre teszik a kezüket és hangosan, együtt a következő szöveget mondják el: 
„I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic 
for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for 
all.” Sokáig nem értettem, mi az oka ennek a nagy patriótizmusnak (vagy nacionaliz-
musnak?), amit itt tapasztalunk. Hát kérem, itt hazaszeretetre nevelik az embereket. 
beléjük verik. biz’a. Nem ám hogy akkor ez amerikáskodás és az állami intézmé-
nyekben nem lehet amerikáskodni, mert az nacionalista, maradi és sértheti bárkinek 
az érzelmi valóságát vagy identitását. Nem biz’a! Lehet, hogy az égvilágon nem tud 
majd semmit Amerikáról, de akkor is felhúzza a zászlót az udvaron. Kedves magyar 
barátaim! Nálunk nem lehetne minden napot így kezdeni a diákoknak? Nemzeti 
identitást, büszkeséget csöpögtetni a leendő generációkba? bár tudom én, alapvetően 
ez a központi igazgatáson (ezt milyen szép, diplomatikusan fogalmaztam meg) múlik. 
A lényeg, hogy ezután úgy folytatódik a nap, hogy mindig másik gyerek hoz egy 
számára kedves tárgyat, amiről a többiek kérdéseket tehetnek fel, illetve arról is kér-
dezik, hogy mi a kedvenc színe, állata stb. 

Éreztem, Orsi feszült, hogy nem érti, mit beszélnek. Kb. 10 óra körül eljöttem. Dél-
után 3 óra utánra mentem a middle school-ba, oda a két kicsit átviszi az iskolabusz.

Én is izgultam délután, vajon mit fognak majd mondani, milyen volt a nap. Hál’ 
Istennek jó benyomásokkal tért haza mindenki, csak Orsi nem volt túl lelkes. Dorci 
és borcsi azt mondták, jó volt, már vannak barátaik is.

Kingának – ahogy gondoltam is – alaptalanok voltak az aggodalmai a nyelvtudását 
illetően. Sőt! Attól kapott sokkot, hogy (bocsánat, ezt eddig mindig olyan kedvesen 
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fogalmaztuk meg, de ide leírom a teljes valót) mennyire iszonyatosan buták, ostobák 
és korlátoltak az amerikai gyerekek. Például az osztály harmada nem tudta 13 évesen, 
hogy mi a lakcíme, sőt még azt sem, hogy melyik településen él. Kinga magyarázta el 
nekik, hogy a Varsói Szerződést nem egy ételről, hanem egy európai nagyvárosról ne-
vezték el stb. Ezen most nevetsz talán kedves olvasóm, de ez a színtiszta valóság. Visel-
kedési kultúrában is ott vannak valahol nagyon lent. Például simán belehány a gyerek 
az osztályteremben lévő kukába és nem érti, hogy ezzel mi a gond. büfögnek hangosan 
és nem értik, ez miért probléma. Ha visszakérdez, az így néz ki: Whaaaaat? (magyarul: 
Mi vaaan?) Kinga kezdte őket arra tanítani, hogy ha nem érted a kérdést, akkor par-
donnal kérdezz vissza. (Jelzem, azóta a többi tanár is átvette ezt, sőt presztízsverseny 
alakult ki, hogy kinek az osztálya tanulja meg leghamarabb.) Hát kérem!? Kinga azon 
volt kiakadva, hogy mitől világhatalom ez az ország. Én meg mondtam, hogy a galá-
dok biz’ elszívják az agyakat. No, de az iskolára, s effélékre még úgyis visszatérek.

A lényeg, hogy lassan eltelt az első hét. Orsi miatt aggódtam. Többször sírvafakadt, 
eléggé kétségbe volt esve az egésztől. Megfigyeltem, hogy ha olyan feladatot kapott, ami-
hez nem kellett a nyelvtudás, abban feloldódott, de ha beszélgetés volt, bestresszelt.

A családdal skypon és freecall segítségével tartottuk a kapcsolatot. Sokat meséltünk, 
mi van velünk. A hét elején beszéltünk Gyuszi bácsiékkal, mondták, hogy a hét má-
sodik felében nem tudnak hívni, mert mennek a balatonra a szüretre.

Pénteken mindenki boldogan tért haza, éreztem, ahogy felszabadultak az első meg-
próbáltatások terhe alól.

(2007. szept. 9.)

2007. SZEPTEMbER 10.
FEKETE HÉTFŐ, AMIT SOHA NEM FELEJTEK EL

Hétfőn borús, szomorú reggelre ébredtünk. A gyerekek is, mi is elég nehezen vi-
seltük a tényt, hogy újra munkanap van. Én bementem Orsihoz, most elég sokáig 
ottmaradtam. De éreztem, egyszerűen most nem jelent biztonságot, hogy ott vagyok. 
Állandóan sírva fakadt, alig tudtam megvigasztalni. Ráadásul volt egy tűzriadó és any- 
nyira szörnyű, erős hangja volt a riasztónak, hogy ettől meg pláne kétségbeesett.

Aztán csak elváltam tőle. Elég gondterhelten mentem hazafelé, azon gondolkodtam, 
mit kéne csinálni, hogy ne zárjon le ennyire. Otthon sem igazán tudtam magammal 
mit kezdeni, idegesített, hogy azt ígérték, időnként dolgozhatok, besegíthetek itt-ott, 
ez nem jött össze eddig nekik, mármint az amcsiknak. Rosszkedvűen indultam vissza 
délután a suliba a felhős, rosszkedvű időben.

A két kicsi az ebédlőben várt. Leültem melléjük, beszélgettünk, milyen volt a suli. 
Alig kezdtünk bele, megérkezett Dan boyer, Kinga mentora és azt mondta, menjek 
vele. Először nem értettem mit akar, csak láttam, hogy egyre gyorsabb léptekkel ha-
lad. Az arcán kétségbeesést láttam, már én is megijedtem. A folyosón sietve megkér-
deztem, hogy mi a baj, de csak annyit mondott, majd Kinga elmondja. Ekkor már 
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nagyon megijedtem, bevallom, először az jutott eszembe, hogy Úristen, csak nem 
Dorcival történt valami komoly baleset az iskolában? De azt mondta, nem. Aztán 
anyukám jutott eszembe, csak nem vele van valami baj? Nem, válaszolta és csak any-
nyit mondott: Kinga parents, vagyis Kinga szülei. 

De ekkorra befordultunk a folyosón és már ott jött Kinga és Dorci, Kinga pedig 
csak ennyit mondott: „anyáék meghaltak autóbalesetben”. 

Vannak pillanatok az életben, amikor nagyon közel kerül hozzád a pokol.
Olyan dolgok, amik a legmélyebb félelmeidben élnek, valósággá válnak. Vannak pil-

lanatok, amiket sohasem felejtesz, amiket nem lehet elfelejteni. Ilyen volt, amikor édes-
apám meghalt. Érdekes, Gyuszi bácsi jött anyukámmal, hogy megmondja nekem. És 
most ilyen volt ez a pillanat is. Ha a bokszban gyomorszájon ütnek, percekig nem kapsz 
levegőt, ha előzőleg nem számítottál az ütésre. Mi sem számítottunk, mi sem kaptunk.

Ahogy ez a mondat elhangzott, borcsi elkezdett üvölteni. Felkaptam az ölembe és 
elkezdtem vele kifelé szaladni az épületből, a másik kettő utánam. A kocsiban körbe-
öleltem őket, amennyire csak bírtam, borzalmas percek voltak ezek. Azután utolért 
Kinga, ő is beszállt és megkérdeztem, nem volt-e félreértés, hogy valójában csak sú-
lyosan megsérültek, de nem.

Se én, se Kinga nem tudtunk sírni. Egyszerűen nem bírtuk felfogni. Ők nem hal-
hattak meg, ők fiatalok voltak és most beszéltünk egymással és különben is, november 
15-én jönnek hozzánk az USA-ba, meg most ígérte meg nekem Gyuszi bácsi, hogy 
kedden ő hív fel telefonon. Megígérte. De ő már nem hívhat. Nem gondoltam, hogy 
az a vasárnapi 4 perc 11 másodperc volt az utolsó néhány perc, amit egymással itt a 
földön beszéltünk.

És utána jöttek a nehezebbnél nehezebb napok. Újra úgy felébredni, hogy ők nin-
csenek és újra úgy lefeküdni. Én csak járkáltam körbe-körbe a nappaliban, Kinga 
egész nap szinte telefonált a testvéreivel. Nem leltük nyugalmunkat. Miért történt, 
miért most, miért így. Próbáltam felfogni, hogy nincsenek, de nem bírtam. Nekem 
ők annyira élők, hogyan lehet ez? Aztán jöttek a problémák is egycsapásra. Kinga ha-
zamegy, de mi nem? Hogyan lesz most minden nélkülük? Annyira, de annyira szoros 
kapcsolatban álltunk.

Aztán jöttek az ismerős családok, kaptunk részvétnyilvánítást tartalmazó leveleket, 
ételt, merthogy itt ez a szokás halálesetnél. Aztán Kingának gyűjtöttek az iskolában, na-
gyon megható volt. Elkezdtünk repülőjáratot keresni, de olyan közeli időpontra, ahogy 
kellett volna, már nem volt repülőjegy, legalábbis megfizethető áron. Aztán eldöntöttük, 
hazamegyünk mindannyian. De visszajöjjünk? Mit tegyünk? Leültünk a nappaliban és 
mindenki elmondta, mit szeretne, hogyan látja. Aztán imádkoztunk és felnyitottam a 
bibliát. Döbbenetesen egyértelmű választ kaptunk. Igen, vissza kell jönnünk. Ekkor 
értettem meg, hogy miért is kellett nekünk idejönni. Nem Sabbat év lesz ez, a pihenés, 
a kaland éve, hanem bolyongás a sivatagban, száműzetés, szárazság, fogság.

(2007. szept. 10.)
(Folytatjuk)
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Azt, hogy Ön kezében tarthatja ezt a folyóiratot és elolvashatja a benne 
leírtakat, sokban köszönhetjük az

ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.-nek

(elnök-igazgatója: Komáromi Gyula), mely vállalat nagylelkű támogatásá-
val megteremtette a kiadás feltételeit. Köszönetünk jeléül illesztettük kiad-
ványunkba ezt az oldalt, amely rövid bemutatása az ADEPTUS ZRt.-nek, 
és annak a szemléletnek, amely irányítja a vállalat vezetőit.

Komáromi Gyula életútját, vallott felfogását családja határozta meg, 
melybe beleszületett: református lelkipásztor édesapa és tanítónő édesanya 
gyermekeként. Az 50-es évekbeli balmazújvároson egy ilyen családnak csak 
egy célja lehetett: erős erkölcsi nevelésben részesíteni és minél hamarabb 
biztos kenyeret adni a gyerekek kezébe. Az építőipari technikumot Debre-
cenben végezte, majd budapesten szerzett építőmérnöki diplomát.

Állami nagyvállalatnál kezdődött azoknak az embereknek a szakmai éle-
te, akik később 1992-ben megalapították saját vállalatukat, az ADEPTUS-t. 
A vállalat sikerének záloga a baráti légkör, a jó szellemű csapatmunka.

A 70-es, 80-as évekhez képest a magyar építőipar ma európai szinten tel-
jesít. Az ADEPTUS munkáját minősíti, hogy fennállása óta három alka-
lommal részesült Építőipari Nívódíjban. A nagy szakmai elismerést jelentő 
nívódíjat először 2001-ben a tolcsvai bor- és szőlőfeldolgozó üzem (To-
kaj-Oremus Kft.) építéséért, majd 2006-ban az aggteleki baradla-barlang 
Vörös-tó– Jósvafő közötti szakaszának felújításáért, ill. a Vörös-tói látoga-
tóépület kivitelezéséért (konzorcium egyik tagjaként) kapta meg a vállalat. 
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A harmadik nívódíjat 2007-ben vehette át a cég az erdőbényei borászati 
üzem kivitelezéséért.

Fentieken túlmenően hosszasan sorolhatnánk az elmúlt 15 év alatt felépí-
tett létesítményeket, melyek között kórházak, missziós központok, temp-
lomok, iskolák, szociális létesítmények szerepelnek.

Az ADEPTUS megalakulása első pillanatától kezdve folytat karitatív te-
vékenységet is, anyagi lehetőségei függvényében. Gyermekétkeztetést, rák-
ellenes alapítványt, inkubátorházat, ökumenikus szeretetszolgálatot éppúgy 
támogatnak, mint b.-A.-Z. megye művészeti és kulturális eseményeit, vala-
mint számos sportegyesületet. Ezen túlmenően segítséget nyújtanak munka-
társaiknak is (a 99 fős létszámból 33-an felsőfokú végzettséggel rendelkeznek), 
akár egészségügyi probléma, akár lakásfelújítási gondok megoldása terén.

Az ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.

közepes nagyságú vállalkozás, ma már évi több mint 6 milliárd forintos 
forgalommal. Vezetői jól tudják, mit jelent az emberek számára a segítség, 
és örömükre szolgál, ha a vállalatnak anyagi lehetősége nyílik egy-egy jó 
ügy támogatására.

3525 Miskolc, Szepessy u. 3–5.
Telefon: (46) 501-391, 412-706 • Telefax: (46) 501-397, 501-398

E-mail: adeptus.mi@mail.datanet.hu

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGI KÖRE: építőipari fővállalkozás 
• magasépítés • mélyépítés • acélszerkezet-gyártás, -szerelés
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E számunk szerzői
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