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„Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében egyeztette.” (Lk 2,19) Ezt olvashatjuk Lukács evangéliumában, miután a kis Jézust a pásztorok meglátogatják
Betlehemben, és elmondják, hogy milyen tapasztalat vezette őket oda. „Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén.” (Lk 2,18) De a Szűzanya nem egyszerűen
Keresztút
a Gellért-hegyen
csodálkozott.
Nemcsak hogy emlékeiben akarta őrizni az
elhangzottakat, hanem szívében érlelte.
Ma körülvesz bennünket a rohanó, gyorsuló világ. Sokszor felszínesen ítélünk meg dolgokat,
eseményeket, embereket, és az
információk tömkelegében nem
tudjuk kiszűrni az igazat, Isten
szavát pedig talán még kevésbé
halljuk meg. Hiába vagyunk „egy
kattintásnyira” a kellő információtól, már ennek begyűjtése is nagy
feladat, és további energiákat
igényelne, hogy fentről, az értelmünktől a szívünkig elérkezzen
az üzenet, átformálva gondolkodásunkat és döntéseinket. Az
előző számokban már írtunk az
„Effata” név jelentőségéről, ami
arra hív, hogy legyünk nyitottak
akár az újságban olvasottak felé,
akár hallgatótársaink, akár tágabb környezetünk felé. Szűz Mária, aki Isten akaratát
mindig ilyen nyitottan kereste és fogadta be, arra is példát
ad nekünk, hogy legyünk figyelmesek a jelekre, melyeket
Isten közöl velünk, akár közvetítőkön keresztül, az emberek közreműködésével is. A pásztorok ezt a szerepet töltötték be, jelei voltak Isten üdvözítő akaratának. Előttünk
áll a kérdés: Egyrészt, észrevesszük-e ezeket a közvetített
üzeneteket? Hagyjuk-e megszólítani magunkat Isten által
felebarátainkon keresztül? Másrészt mi mit közvetítünk

Isten üzeneteként? Engedjük-e, hogy Isten kezében íróeszközök lehessünk? Nekünk, akik a hittudományokban elmélyülni szeretnénk, különösen is szem előtt kell tartanunk
ezeket, és munkánk csak akkor válhat gyümölcsözővé, ha
„szívünkben egyeztetjük” a kapott tudást. Égi Édesanyánk
útmutatónk ebben, akinek oltalmába ajánlottuk a HittuNagyböjti
lelkinap
dományi Kart,
annak professzorait, hallgatóit és dolgozóit
egyaránt. Bátran kérjük közbenjárását!
Szűz Mária, Égi Édesanyánk,
Magyarok Nagyasszonya kérünk,
járj közben a világért, hazánkért,
egyetemünkért, karunk minden
„lakójáért”!
Ebben a félévben is szép számban
érkeztek cikkek a szerkesztőségbe.
Nagyon örülünk ennek, és annak
is, hogy új munkatársakkal bővültünk, köszönjük
a munkájukat!
Látogatás
Újdonság,a hogy
egy Interjú rovaMátyás-templomban
tot is be kellett iktatnunk, olyan
magas számban érkeztek be ebben
a műfajban írások. Számomra azt
is jó látni, hogy félévről félévre
van néhány állandó szerzőnk, de
az arculat mindig megújul, színes,
újra és újra találkozhatunk olyan
hallgatók neveivel, akiknek írásaival, gondolataival először ismerkedünk meg. Ezúton köszönjük professzorainknak is, akik
ezt a kezdeményezést továbbra is támogatják, és lektorálással is segítik és emelik a lapok színvonalát!
Az Effatát most már könyvtárunkban, a folyóiratgyűjtemények között is megtalálhatjátok, minden félévben nyújtunk be néhány példányt.
Bábik Noémi
felelős szerkesztő

Farsang
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Lévai Ádám

Szeretetszolgálat napjainkban a
Katolikus Egyház tanítása alapján

Nap, mint nap fohászkodunk Isten Országának, azaz Isten
uralmának eljöveteléért. De miben is nyilvánul meg ez az
uralom a földi keretek között? Hogyan viszonyuljunk a
világban lévő rosszhoz: a szegénységhez, a betegséghez,
az élet küzdelmeiben megfáradtakhoz? Hiszen a Biblia
azt mondja: „Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit
alkotott” (Ter, 1,31). Tényleg minden olyan jó? Hogyan
lehetek hiteles keresztény, amikor magam is küzdök ezzel
a problémával?

Az egyházi tanítás mindig a kinyilatkoztatásból indul ki,
Isten szavából: legyen az a Szentírás üzenete, de legfőképp
a megtestesült Ige: Jézus Krisztus. Ezért a válaszkeresésben röviden sorra veszem, mit mond az Ó- és Újszövetség
ebben a kérdésben, majd a Katolikus Egyház iránymutatását vizsgálom. Ezek után magunk is megkísérelhetünk
egyfajta viszonyulást kialakítani a belsőnkben, hogy onnét kiindulva valóban megvalósulhasson Isten Országa.
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Amikor Ádám és Éva ráébred meztelenségére, az nem a
szégyenlősség miatt történik. Az ókori közel-keleti gondolkodásban a meztelenség a rabszolgaság, és az emberi
jogoktól való megfosztottság jele volt. Amikor rájönnek
meztelenségükre, arra eszmélnek rá, hogy az ősbűn következménye az, hogy a másik embert kihasználhatjuk és
kizsákmányolhatjuk, méltóságát figyelmen kívül hagyhatjuk. Amekkorák a fügefa levelei, olyan komplex védekezési mechanizmusokat építünk ki ennek megakadályozása
végett. Az ember tehát kihasználható, állati
szintre alacsonyítható.
A nép, amelyet Isten azért választott ki,
hogy példa legyen a többi nemzet számára, az Egyiptomi fogság élményéből táplálkozva határozza meg Törvényét, melyre
a társadalom is épül. Az Ígéret földjén egy
eszményi állapotot kell megvalósítani, ahol
minden hetedik évben el kell engedni az
adósságokat, és minden negyvenkilencedik
évben vissza kell szolgáltatni a földbirtokokat, és fel kell szabadítani a rabszolgákat. A
szegények, árvák és özvegyek joga a termés
maradékát elvinni, ahogyan azt Rút könyvében is láthatjuk. Az évi tized egyfajta
alap, amihez a szegények bármikor hozzájárulhatnak, sőt, még a leviták, a papok is
a nép eltartására szorulnak. Ez Mózes iránymutatása, a
Tóra forradalmian új társadalom- elképzelése. A föld Istené, a birtok Istené, mi csak kormányzói vagyunk a ránk
bízott javaknak. Isten áldását sem a nép valósítja meg, hanem Isten akkor áldja meg őket, ha tisztelik ezt a jótékony
életformát. Táplálék és biztonság köszönt arra a népre, aki
törődik a szegények sorsával. Mert „Mindig lesznek szegények a földön. Ezért most megparancsolom: Nyisd meg a
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kezed testvéred, a földeden élő szűkölködő és szegény előtt.”
(MTörv 15,11)
Amikor a nép nem igazodott ehhez az eszményi állapothoz a próféták éles hangon bírálták a jelen helyzetet.
Legfőképp azt a magatartást ostorozták, amikor a vallási
vezetők a kultusz által akarták bebiztosítani magukat Istennél, megfeledkezve a szegények sorsáról. „Megvetem,
gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem… mint a víz áradjon inkább az
igazság.” (Ám 5,22-24). Az igazságosság erénye pedig azt jelenti, hogy
mindenkinek, Istennek és embernek
is megadjuk, ami neki jár. Izajás próféta az igazságért és jogért kiált.
Jézus Krisztus evangéliuma a szegények evangéliuma. Elsősorban nekik hoz szabadulást. Üdvösségünk
múlik az isteni szeretet kiárasztásán,
hiszen: „Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes
voltam, és adtatok ennem. Szomjas
voltam és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam
és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.” (Mt 25,34,36)
Nem kicsi a tét, örök üdvösség vagy
örök kárhozat. Jézus emberségében
magára vállalta az emberi kiszolgáltatottság határhelyzeteit. Amikor megéhezett egy-egy vándorút során, betért
néhány házba, ahol vendégül látták. Amikor megszomjazott, a szamariai asszony vizet merített neki a kútból,
megfosztották ruháitól, bebörtönözték, Szent Máté evangélista szerint még menekült is volt családjával együtt
Egyiptomban… egyszóval teljes sorsközösséget vállalt a
társadalom peremére szorultakkal.
Pál apostol a fertőző korrupciót okolja, mint ami hozzájárul a rétegek közötti szakadék elmélyüléséhez: „Aki lopott,
ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze
munkájával, hogy legyen miből adni a szűkölködőknek is.”
(Ef 4,28) Szent Lukács pedig ezt mondja a jeruzsálemi
ősközösségről: „közös volt mindenük, egy volt a szívük és
a lelkük” (Apcsel 4,32), tehát egy dolgot akartak igazán,
nem az önös érdekeiket tekintették a legfontosabbnak.

Nagy vonalakban felvázoltam a Szentírás szociális és etikai tanítását a szegénység kezelésére vonatkozóan.
Az Egyházban külön létrejött egy szent rend a szeretetszolgálat végzésére: a diakonátus. Amíg az áldozópap az
áldozat bemutatását és az Ige szolgálatát végzi, a diakónusok legfőbb feladata elvinni az Üdvösség Igéjét a rászorulóknak. Betegeket látogatni, ételt osztani a szegényeknek,
elvinni a szabadulás reményét a börtönök sötétségébe.

Ennyire fontos feladata az egyháznak a szeretetszolgálat,
hogy az külön megjelenik az egyház hierarchiájában. De
nemcsak a klerikusok feladata a világ jobbítása, hanem
minden világié. A II. Vatikáni Zsinat a földi dolgok átlelkesítésének szükségességéről beszél.
Assisi Szent Ferenc életútjában egy fontos mozzanat, amikor a lóról leszáll és odafordul a szegényekhez. Vajon mi
le tudunk szállni a magas lóról? Vajon tudunk hátsó szándék nélkül segíteni úgy, hogy: „ne tudja az egyik kezünk,
mit cselekszik a másik” (Mt 6,3)? És hogyan segítünk igazán, ha halat adunk az éhezőnek, vagy egy horgászbot és
a technika átadásával? A Katolikus Egyház Katekizmusa
nem csak fizikai, de vallási és gondolkodásbeli szegénységről is beszél. Vajon át tudunk-e adni olyan lelkiséget,
olyan gondolkodásmódot, amely önmagától szünteti meg
a szegénységet? Merünk-e beszélni Igazságról, ami men-
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tén alakítani lehet egy emberi életet akkor, amikor mindenki az igazság igényével lép fel?
A keresztény társadalom megkülönböztető jegye a szegények és valamilyen módon hátrányban lévők iránt érzett
szolidaritás és segítségnyújtás. Az Isten Országa a még
nem és a már igen dimenziójában újra és újra szétfeszíti
jelen korlátait. A Logosz megtestesülése arról tesz tanúságot, hogy az eszményi állapotot ne a jövőben keressük,
hanem igyekezzünk már most megvalósítani a földön, legyen az Üdvösség hússá és vérré!
Megtapasztaltam, hogy már azalatt az öt év alatt, amióta
teológiát tanulok a fővárosban, mennyire megnőtt a hajléktalanok száma. Nagyon sok visszaélésről és társadalmi
igazságtalanságról hallok. Sokszor úgy érzem, kevés vagyok változtatni, az emberi nyomor hátterében struktúrákká nőtte ki magát a rossz. Mégis, a kollektív bűn egyéni
vétkekből és mulasztásokból épül fel, és ha mindenki egy
kicsit hozzájárul egy jobbléti állam kialakulásához, egy
kicsit beletesz a közös alapba, máris elkerüljük a közömbösséget. Az isteni irgalom a bibliai gondolkodásban Isten
anyaságával függ össze, az irgalmat és az anyának a méhét
ugyanaz a szó fejezi ki. Az irgalom gyakorlása növeli a világban lévő bizalmat, a biztonság érzését is. Egyrészt tehát
igazságot kell gyakorolnunk, mindenkinek megadni, ami

neki jár, és ahol úgy érezzük, hogy az igazság teljességgel
nem gyakorolható, irgalommal még túlléphetünk korlátainkon.
Végezetül arról szeretnénk beszélni, hogy kinek kell elsősorban segítenünk. A teológia szaknyelvén létezik egy elv,
az ordo caritatis – a szeretet rendje, mely szerint mindig
annak kell először segítenünk, aki a legközelebb áll hozzánk. Krízishelyzetben először a családtagnak, utána a
hozzánk közelebbinek kell segíteni, azután az idegeneknek. Ha nem egyszerre történik a gond, akkor annak segítünk, akinek tudunk. A latin proximus szó: felebarát is
a hozzánk közel lévőt jelenti, aki aktuálisan éppen a közelünkben van. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd gyönyörű képekkel tárja elénk, hogy mit kell tennünk hasonló helyzetekben.
Habár sokszor úgy érezzük, hogy a gonoszság, a rossz
túl nagy körülöttünk, és kevesek vagyunk a változtatáshoz, a Vigasztaló Szentlélekkel eltelve, a szentek példája
nyomán bölcsen és hozzáértéssel mi is bekötözhetjük
az eltört dolgokat, és jó illatú olajként jelen lehetünk a
megromlott teremtés sebeiben. Kívánom, hogy keresztény életünk talán legnehezebb feladatát teljesíteni tudjuk, hogy az utolsó ítéletkor Jézus minket is meghívjon
örök országába.
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Germuska Veronika

A KORA ÚJKOR
TÖRÖKELLENES
MÁRIA-SZIMBÓLUMAI
1. A Loretói Boldogasszony
A török elől „menekülő” Loretói Szűz nagyon alkalmas
törökellenes szimbólum volt. Mária názáreti házát az Angeli család kezdeményezésére hozták el a Szentföldről, s
azt először az akkori magyar királysághoz tartozó Ter
sattóban tették le. A kultusznak nagy lendületet adott a
lepantói csata előtt Szent V. Piusz pápa vezére, Colonna
bíboros, aki magát és az európai liga hajóhadát Loretóban a Szűzanya oltalmába ajánlotta. A kivívott győzelmet
így Mária segítségének tulajdonították. A győzelem napján, október 7-én az Olvasós Boldogasszony ünnepét üli
az Egyház. Ekkor született meg a Keresztények Segítsége
invokáció, amely bekerült a loretói litániába is. A lepantói győzelemnek Európa-szerte nagy visszhangja támadt,
röpiratok terjesztették a diadal hírét, s kápolnák épültek a
Győzelem Anyja tiszteletére. A Loretói Szűz kultuszából
fakadt magyarországi búcsújáró hely a Gödöllő melletti
Máriabesnyő. A loretói Szűzanya hazai tisztelete napjainkig töretlenül él. Ma egyik éltetője a májusi ájtatosság, a
loretói litánia.1

2. Napbaöltözött Asszony
Hazánkban igen nagy hatású, s ugyancsak a középkorig
nyúlik vissza a Napbaöltözött Asszony tisztelete. Az obszerváns ferenceseknél a Szeplőtelen Fogantatás szimbóluma volt, amely eretnek és törökellenes tartalommal párosult. Ezt szentírási helyekkel is kellően alátámasztották.
Úgy értelmezték, hogy a sarkával a kígyó, a gonosz fejét

1 Vö. Bálint, S., Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből, Veritas, Budapest 1944, 20.
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eltaposó asszony Mária, a kígyó pedig a pogány török.
Ez, és különösen a Jelenések könyvének alábbi része volt
az alapja a Napbaöltözött Asszony törökellenes felfogásának: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a
nap, lába alatt a hold, a fején tizenkét csillagból korona.”2
Búcsújárás mindössze néhány helyen alakult ki körülöttük, közöttük leghíresebb Csíksomlyó ferences kolostorának a kegyszobra, amely a
XV.-XVI. század fordulóján
nemcsak a Moldva felől beszivárgó huszitizmust, hanem a
román ortodoxia beszivárgását
is igyekezett megakadályozni. A Napbaöltözött Asszony
másik jelentős hazai kegytemploma a szegedi alsóvárosi
ferences templom. A Napbaöltözött Asszony obszerváns ferences ihletésű ábrázolása, a
Szeplőtelen Fogantatás képe a
XV.-XVIII. században nagymértékben összeolvadt a Patrona Hungariae jelképével.
Ennek hű kifejezői a korszak
magyar máriás pénzérméi. A
kis Jézus kezébe került az országalma, Máriáéba a jogar,
fejére pedig a tizenkét csillagú korona helyett a magyar
Szent Korona, míg lába alatt a félhold. Így érthető módon öltött törökellenes jegyeket a szegedi kegykép. Ezt a
legendás hagyomány is alátámasztotta, miszerint Savoyai
Jenő a zentai csatában aratott győzelmét (1697.) a Szögedi
Segítőnek köszönhette. Nem véletlen tehát az sem, hogy
2 Jel 12,1
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a XVII. század kiváló költője és katonája, Zrínyi Miklós a
Szigeti veszedelem invokációjában hozzá fordul.3
A Napbaöltözött Asszonynak több elnevezése is van: az
Apokaliptikus Asszony vagy a Holdsarlós Madonna. A
Napbaöltözött Asszony a Megváltó anyja, a Boldogságos
Szűz Mária, a kígyótipró asszony (ősevangélium), az Egyház előképe. A nap Krisztus, „az igazság napja”. A holdsarló a világ mulandóságára (Alkuin), illetve az iszlámra utal.
A 12 csillag az egyházatyáknál egyszerre jelenti az Ószövetséget (12 pátriárka, Izrael 12 törzse) és az Újszövetséget
(12 apostol).
Magyarországon a Napbaöltözött Asszony a törökellenes
küzdelmek győzelmi jelévé vált (Magyarok Nagyasszonya). Szinte mindenütt élő hagyomány a Mária-ünnepek hajnali virrasztása, mely a fölkelő Napban megjelenő
Napbaöltözött Asszonyra vár (Kisboldogasszony). Csíksomlyón a pünkösd hajnali virrasztók a felkelő napban
Máriát, a „Szentlélek sátorát” látják meg. A hársfából
faragott, embermagasságot meghaladó (2,27 m) szobor
Napbaöltözött Asszonyának lába alatt a föld, azon a hold
sarlója és az Istenanya méltóságát tagadó Nesztoriosz feje
látható. Mária jobbjában királyi pálcát, baljában a mezítelen Kis Jézust tartja (a csíksomlyói Mária-társulat tagjai
az ünnepeknek megfelelő színes selyemruhácskába öltöztetik); a fején hármas korona (pápai tiara) van; a Kis Jézus
fejét is korona ékesíti, baljában rózsát tart, jobbjával áldást oszt. A kegyszobor a keresztény Európa egységének,
a török elleni összefogásnak jelképe lett. A Napbaöltözött
Asszony ábrázolásából bontakozott ki a Patrona Hungariae ikonográfiája, ahol a Szűzanya fejére a 12 csillagú korona helyett a Magyar Szent Korona, a karján ülő kis Jézus
helyébe országalma, Mária másik kezébe az ország jogara,
kormánypálcája került.4

zés megnyitása. Mise után az anyaországi zarándokok
zöme processziót járt a Szűzanyánál. A jelenlévők ajkán
egyszerre zendült fel a Boldogasszony Anyánk kezdetű ősi
himnusz. Az elkövetkező három napban minden napfelkeltét a Szűzanya lábai előtt töltöttünk a reggeli szentmise
keretében. Még ha félálomban is voltunk, és nem egészen
dereng az evangélium szövege, akkor is a kegyelem áradt,
és szinte beszippantott bennünket az isteni jelenlét. Február 6-án és 7-én orgonakoncerttel zártuk a napot, amely-

2.1. Feltöltődés a csíksomlyói Mária lábai előtt

nek szintén a kegytemplom adott helyet. Ez egyfajta keretet adott a napnak, amelyet a Napbaöltözött Asszony előtt
kezdtünk és fejeztünk be. A koncertek Istenhez emelték
a szívünket. Mély lelki békét és megnyugvást éreztem. A
barátnőm és én 7-én, a koncert után még ott maradtunk a
templomban és pihentettük a szemeinket. Számomra nagyon különleges és meghitt, Isten közeli pillanatok voltak
ezek. Köszönöm Uram, hogy mindig magadhoz vonzol
engem. Nagyon hálás vagyok, hogy ahol vihar van, oda
megnyugvást viszel. Amen.

2018. február 5-én este 6 órakor szentmise a csíksomlyói
kegytemplomban és a lelkigyakorlatos kántortovábbkép-

3 Vö. Bálint, S. – Barna, G., Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza, SZIT, Budapest 1994,
100-104.
4 Vö. http://lexikon.katolikus.hu/N/Napba%C3%B6lt%C3%B6z%C3%B6tt%20Asszony.html (utoljára ellenőrizve: 2018. 03.
07.)
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3. Segítő Szűzanya
A törökellenes Mária-szimbólumok között a következő,
a német eredetű Mariahilf, Segítő Szűzanya vagy Segítő
Boldogasszony kultusza, amelynek eredete a XVII. század
végére nyúlik vissza, s amelynek talán legtöbb kegyhelye
van Magyarországon is. Azt a képet, amelynek másolatai
Mariahilf-képként szerte a Habsburg birodalomban elter-

is sokfelé elterjedt. A barokk korszak Mária-tiszteletének
bizonyos dinasztikus vonatkozásait ez az ábrázolás típus
is erősítette. Itt jegyezzük meg, hogy XI. Ince pápa Bécs,
1683. szeptember 12-i felszabadulásának emlékére tette egyetemessé az egyházban az addig csak helyenként
megünnepelt Mária nevenapját. Ez az ünnep később az
egyik legjelesebb búcsújáró alkalom lett.5 A solymári
kegykép is ilyen.

4. Pócsi Mária
A pócsi kegyképnek inkább az ausztriai hagyományban
volt törökellenes jellege. Ez a keleti hagyományokat őrző,
félalakos Hodigitria típusú kép a XVII. század végén népi
fogadalmi képként keletkezett. 1696-ban könnyezett, aminek hírére Bécsbe vitették, ahol 1697 júliusában köztiszteletre kitették. 1697. december 1-jén került végleges helyére, a bécsi Szent István dómba. Ugyanebben az időben
állottak szemben a törökkel a keresztény seregek Savoyai
Jenő herceg vezetésével Zenta környékén. A hagyomány
szerint a herceg a pócsi Könnyező Szűz Máriához fohászkodott, hogy a túlerőben lévő török sereggel szemben
segítséget nyerjen. Bécsben ezalatt harminchárom napos
ájtatosságot tartottak a pócsi kép előtt. Nagy körmenettel
vitték körbe a bécsi templomokba. A keresztény seregek
épp akkor győztek, amikor a pócsi képet a skót bencések
bécsi templomában tisztelték, 1697. szeptember 11-én.
Ezt követően helyezték a képet a Szent István dómba, végleges helyére.6
jedtek, 1537-ben Lucas Cranach festette és Innsbruckban
található. 1611-ben I. János György szász választófejedelem ajándékozta Lipót osztrák főhercegnek, az akkori
passaui püspöknek. 1622-ben másolat készült róla, az
eredeti pedig 1625-ben Innsbruckba került. A passaui
másolat Bécs 1683. évi török ostromakor különleges jelentőséget nyert.
A Passauba menekült Lipót császár és udvara a kapucinusok Mariahilf-képe előtt könyörgött a töröktől való szabadulásért. Fegyvereinek győzelmét Lipót császár a kép
előtti könyörgésnek, Mária segítségének tulajdonította. A
passaui kép így a győzelem szakrális szimbólumává vált.
A meginduló törökellenes felszabadító háborúk, majd ezt
követően a német lakosság betelepítése során hazánkban

5 Vö. Bálint, S. – Barna, G., Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza, SZIT, Budapest 1994, 104.
6 Vö. Bálint, S. – Barna, G., Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza, SZIT, Budapest 1994,
98-105.
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Szarka Zoltán

Tóth Richárd

Ókeresztény bazilikák

KeresztelÔ
Megkeresztellek téged
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Keresztellek téged
vízzel és Lélekkel; élettel és vággyal,
szépséggel, jósággal, a Szeretet szavával.
Forró nyári nappal, langyos őszi széllel,
fagyos éjszakákon szívem melegével.
Áldjon meg az Isten jókedvvel és tánccal,
örömmel és fénnyel, hajnal harmatával.
Csillagok, ha látnak, hozzanak rád békét,

Csuja Gergely

Pusztaság

ragyogja rád az ég minden fényességét.
Adjon melléd az Úr jámbor, értő társat,
hadd legyen forrása áldott vidámságnak.
Legyen az életed kegyelem és áldás;
Istenben bízó, örök Szentségimádás.
Töltse el szívedet szelíd, csendes béke,
soha ki ne hunyjon szereteted fénye.
Küldjön neked az Úr ezer csodás álmot,
segítségül pedig sok-sok jó barátot.
Derűs legyen utad, ameddig csak járod,
életed Fény legyen, reménységgel áldott.

Nem tágít az árny, kígyó nyelvével sziszeg:
„Mindezt a sok hatalmad neked adom. Hiszed?”
De az idegen fejét csóválja, válasza szikár:
„Csak Uradat Istenedet szolgáld, és Őt imádd!”

Perzselő nap hevén, sziklák tengerében,
vándorol egy alak, egyedül, a forró szélben.
Vadállatok vonyítása, bömbölése hallik,
félelemre az idegen szíve mégsem hajlik.

Dühös, őrjöng most már az álnok sötétség:
„De hiszen Isten Fia vagy, vesd le magad innét!”
„Távozz! Megíratott, ne kísértsd az egek Istenét!”
-mondá az idegen, és elvonul az álnok ellenség.

Bűz érződik, egy vaksötét árny csúszik elő,
de hirtelen finom illat árad, kísérteni jött ő.
„E kövek kenyerek is lehetnének.”- próbálkozik.
„Nem csak kenyérrel él az ember.”- Ő tiltakozik.

Közeledik a hideg éj, csuklyáját fejére hajtja,
tovább vándorol az idegen a messze pusztába.
Fáradt, fejét sziklára hajtja, de még összerakja kezét:
„Áldass Atyám, erőddel széttiportam a kígyó fejét!”
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A templomépítés kezdetei
Megfontolásaink előtt érdemes néhány szót szólni a bazilikákat megelőző kultikus építészetről. A keresztényeknek
kezdetben nem voltak templomaik, magánházakban is
összegyűltek kenyértörésre. A nagyobb méretű keresztény
házakban a kultusz helyéül minden bizonnyal az átrium
szolgált. Az átrium egyfajta árkádos udvar, közepén egy
esővizet összegyűjtő medencével (impluvium), s ez bizonyult a legalkalmasabb helynek az Eucharisztia és az Ige
szolgálatára.1 Ám az első keresztények vallották, hogy

a közösség, s fontosabb volt a jelen tartózkodási helynél
a jövendő.4 A templom tehát a vallási élet központját jelentette.
A IV. században gyors terjedésnek indult a bazilikák építése, hiszen megnőtt az érdeklődés a szent helyek iránt,
s a zarándokok számára célpontokká váltak e helyek (pl.
Krisztus életének főbb helyei). Éppen ezért szükség volt
nagy tömegek befogadására alkalmas templomokra. „Az
épületet magát is »ecclésiá«-nak kezdik nevezni, a nagyobb
templomokat »megalé ekklésziá«-nak, vagy »hagia ekklésziá«-nak is nevezik.”5

„az egyház (ecclesia) mindig ott van, ahol összegyülekeznek az Eucharisztia megünneplésére, ahol Krisztus, a fő
is közöttük van.”2 Nagy Konstantin uralkodásának ideje
alatt nagy lendületet vett az építészet, s miután elfoglalta Rómát és egyeduralkodóvá vált, egyre több templom
építésébe kezdett. Konstantin engedélyezte a szabad vallásgyakorlást, s ez nagy fordulatot jelentett, ugyanis az
addigi üldöztetések nem tették lehetővé a templomépítést
a keresztények számára. Keresztény építészetről csak Szíriában beszélhetünk, hiszen az távolabb esett az üldözésektől és a művészet ki tudott bontakozni nem csupán a
katakombákban, hanem a felszínen is. Az első keresztény
templomok megjelenését a IV. századra datálhatjuk.3
A templom mint kultikus épület e korai időkben mindig
a keresztény közösség istentiszteletének volt a helye melléképületeivel együtt: keresztelőkápolnával, martürionokkal, sírokkal, vendégházakkal stb., ám sokkal inkább az
élő-test közösség volt a fontos. A templom ott volt, ahol

A bazilika mint épület nem keresztény eredetű. Az első
ókeresztény bazilikák építése előtt Rómában már többféle célt szolgáló közösségi épületek voltak. Lehetett bank
épület, tőzsde, bírósági épület, vagy akár piaccsarnok.
Ezek a város központjában, a fórumon álltak. A bazilika
szó a görög sztoa basziliké szóösszetételből ered, melynek
jelentése ’királyi csarnok’. Mint építészeti forma az ókori profán művészetben különböző célokat szolgáló (ld.
fentebb) fedett csarnok. Neve az athéni királyi csarnokra
utal, de eredete valószínűleg Alexandriában keresendő.6
Nevét nem a méretéről, hanem az épület szerkezetéről
és a világítás megoldásáról kapta. „A bazilika lényegében
téglalap alakú terem, amely egy hajóból és tőle oszlopsorral
elválasztott mellékhajókból áll, elé gyakran átrium került,

1 Vö. Louis, B., Építészet és liturgia, Agapé, Szeged 2000, 31.
2 Vanyó, L., Az ókeresztény művészet szimbólumai, SZIT, Budapest 1988, 101.
3 Vö. http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/oker/oker02.
htm (utoljára ellenőrizve: 2017. 11.20.)

4 Vö. Vanyó, L., Az ókeresztény művészet szimbólumai, SZIT,
Budapest 1988, 102.
5 Uo.
6 Vö. Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT,
Budapest 1993, 671.
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ezt kereszthajó hosszabbította meg, erre pedig apszis nyílt.”7
A profán építészetből kiemelendő a Maxentius-bazilika,
amely utoljára épült a IV. században, Rómában. Ennek
jellegzetessége, hogy „a főhajó hármas tagolású, keresztboltozattal fedett, a mellékhajók dongaboltozattal fedettek,
a hossztengelyre merőlegesen, s a bejárattal szemben a hos�sztengely hangsúlyozására egy apszist építettek.”8
Számos vita keletkezett a bazilika eredetével kapcsolatban,
s még ma sincsen egyhangú vélemény a régészek között.
Azonban világossá vált egy olyan történelmi tény, amely e
vitát lezárni látszik: Konstantin császárnak köszönhetően
az eddig szerény templomok immár pompás módon, a
császári palotákhoz hasonlóan épültek. A bazilikális alaprajz tehát jelen volt minden változatával együtt a császári
palotákban, s nem korlátozódott egyfajta, különleges épületfajtára.9

Ókeresztény bazilikák
Tehát elmondhatjuk, hogy a keresztények a profán bazilikát vették alapul, s a bazilika nevet is megtartották, csupán liturgiájuk előírásaihoz
igazították őket, így tehát „a
római bazilika épülettípusát
alakították át, a keresztény
liturgiának megfelelően”.10
A bazilikákat Keleten a III.
század. végétől, Nyugaton a
IV. század folyamán kezdtek építeni. Megfigyelhetjük, hogy a keresztény szentélyeket többnyire pogány
kultuszhelyeken létesítették, például Olümpiában a
Pheidiasz műhelyének nevezett teremben, Delphoiban, Dódonában a Zeusz-jósda mellett, Athénban a Par
7 Louis, B., A bizánci civilizáció, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest 2010, 210.
8 http://krg.hu/frame/e_szertar/doc/rajz/oker_biz_isz.pdf
(utoljára ellenőrizve: 2017. 11. 20.)
9 Vö. Louis, B., A bizánci civilizáció, Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány, Budapest 2010, 211.
10 http://krg.hu/frame/e_szertar/doc/rajz/oker_biz_isz.pdf
(utoljára ellenőrizve: 2017. 11. 20.)
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thenónban, amely Szűz Máriának szentelt templom lett és
más kisebb pogány templomokban is.11
Bizonyos szokások a templomépítést tekintve az egész
kereszténységben közösek voltak: ilyen többek között a
templomok tájolása, amely csak az V. századtól vált rendszeressé.12 A bazilikák esetében is kelet-nyugat irányban
tájoltak (keleteltek), azaz főbejárat nyugatra, a szentély
keletre néz. A bazilikák alaprajzát illetően számos típust
különböztetünk meg: kupolás, oszlopos, görögkereszt illetve nyolcszögletű stb. alaprajzú bazilikák.

3.1. Az ókeresztény bazilikák felosztása
A bazilikák alapvetően három fő részből álltak: az átrium,
oszlopfolyosóval körülvett udvar, közepén található keresztelőkúttal, a hosszház (három vagy öthajós), valamint
a szentély. „Az épület főbejáratához többnyire oszlopsorral
körülvett udvaron (atrium) át vezetett az út. Az udvar közepén mosakodókút (cantharus) állt. A főhajó kiemelkedő
oldalfalaiból nyílt a bőséges fényt bebocsátó ablaksor; az
ablakokat vékonyra csiszolt kőlap (pl. forrásmészkő) zárta

és kőrácsozat védte. Éjszakai világításra sok mécses (lucerna) szolgált, amelyeket álló mécstartón (candelabrum) vagy
az oszlopok közt láncon függő fémgyűrűn (corona, regnum)
helyeztek el. Az oszlopok többnyire színes márvány, a pad-

11 Vö. Louis, B., A bizánci civilizáció, Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány, Budapest 2010, 212.
12 Vö. Uo.

E f f a t a 2 0 1 8 • TA V A S Z

lót többszínű márványberakás (opus sectile, opus Alexandrinum) borítja.”13
A szentély a keresztény istentiszteleti hely legdíszesebb
része, melyet mozaikképekkel díszítettek, eleinte csak
egy félkör alaprajzú apszisból állt, majd kereszthajóval
bővítették. A diadalív alatt, vagy az apszisban állt az oltárasztal (mensa), és itt voltak a papok részére fenntartott
helyek is (presbyterium).14 Kezdetben csak egyetlen oltár
volt: a béma, s a szent misztériumokat ezen ünnepelték,
azonban a keleti liturgiák megkövetelték a két mellékoltár
meglétét (tehát olykor volt két apszis is): bal felől a hívek
fölajánlott adományainak elhelyezésére (gör. protheszisz),
ezeket a pap helyezi az oltárra és megáldja, illetve jobboldalt a liturgikus felszerelés őrzésére (gör. diakonikon).15
Ide helyezék azon liturgikus ruhákat is, melyeket a papok
megfelelő imádság keretében magukra öltöttek. Az oltár
egyébként egy téglalap alakú asztal volt, amely általában
négy oszlopon állt, ám ez helyenként változónak bizonyult, Nikopoliszban találtak kilenc ilyen oszlopot. Ez az
asztal többnyire üres volt és jelképes ábrázolások díszítették.16
„Szíriában a két oldalhelység közül az északi, amely egy
szűk folyosón át érintkezett a szentéllyel, sekrestye volt, míg
a déli, amely a szentély oldalának közelében volt, egy szent
testét zárta magába, és egy mellékhajóra nyílt.”17
„Az apszist fölül lezáró negyedgömböt mozaikkép (opus
musivum) díszíti. A mennyezet kialakítása az aranyozott
és festettkazettákkal/fedélszékekkel a mennyei Jeruzsálemre
utal (rendszerint arany és sötétkék az uralkodó szín, mint a
mozaikmennyezeteken). A papi térség (presbitérium) megnagyobbítása végett gyakran kereszthajót építettek a hosszház és az apszis közé. Az apszis és a főhajó találkozásánál
középen állt a kimagasló oltár, fölötte oszlopokon kőmen�nyezet (ciborium, tabernaculum). Az oltár előtt egy téglalap
alakú, alacsony márvány mellvéddel (cancellus) elkerített
térség az énekkar (schola) helye. A mellvédből emelkedett
ki jobb és bal felől egy-egy lépcsős fölolvasó kőemelvény, az

13 Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT,
Budapest 1993, 671.
14 Vö. http://krg.hu/frame/e_szertar/doc/rajz/oker_biz_isz.pdf
(utoljára ellenőrizve: 2017. 11. 20.)
15 Vö. Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT,
Budapest 1993, 671.
16 Vö. Louis, B., A bizánci civilizáció, Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány, Budapest 2010, 216.
17 Uo. 213.
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ambó. A magasabbik az evangéliumos könyv állványával
és mellette a díszes húsvéti gyertyatartóval, az alacsonyabbik két különböző magasságban elhelyezett könyvtartóval
az egyéb szentírási olvasmányok, ill. a válaszos zsoltár olvasására.”18 Az emelvény prédikálásra is szolgált, később
azonban magasabb lett és már külön lépcső kellett ahhoz,
hogy fel lehessen rá jutni.
Különböző fejlődési szakaszokon esik át a bazilika egy
szinte állandó eleme: a szentélykorlát (cancellum). Keleten
később rendszerint ez fából készült, s ikonosztáz formájában jelent meg, míg Nyugaton kezdetben alacsony kővagy márványkorlát, ami többszöri átalakulás, méretváltás után az áldoztatórács funkcióját töltötte be.
„A hajó (naosz) a hívek helye, padok nélkül; a valamivel
magasabb szintű apszis a papoké, akik a püspök jobbján
és balján félkörben, esetleg lépcsőzetesen több sorban elhelyezett márványpadokon ülnek. A hajóba egy vagy két
előcsarnokon (narthex) át lehetett bejutni. Ez volt a helye
a keresztségre készülő hittanulóknak (catechumeni) és a
föloldozásra váró nyilvános bűnbánóknak (paenitentes).”19
A híveket a mellékhajókban nemek szerint elválasztották,
ugyanakkor a birodalom hellén részein a bazilikák nagy
részében megszűntették a nők számára fenntartott karzatot. Ezeket a galériákat nevezték kathekumenonnak, vagy
günaikeikonnak.
„Az oltár alatt mélyített helyiség volt (crypta), kétoldalt lejárattal, ez az altemplom. Ott helyezték el esetleg egy vagy
több vértanú sírját (confessio), amelyet az oltár előtti kőrácson (transenna) át le lehetett látni.”20 A mennyezet kezdetben fából készült nyitott fedélszék volt, majd később
a vízszintes gerendákat kazettás díszítésekkel burkolták.
A bazilika épülete mellett állt az esetleg oszlopcsarnokon
át is megközelíthető keresztelőkápolna, a baptisztérium,
itt helyezkedett el az alámerítéses keresztelésre szolgáló vízmedence (piscina), valamint a bérmáló helyiség
(consignatorium).21 A keresztelő kápolna alaprajza többnyire nyolcszögletű volt, ám a szír területen talált épületek
mind négyszögletes alaprajzúak. A Didaszkália ekképpen

18 Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT, Budapest 1993, 671.
19 Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT, Budapest 1993, 672.
20 Uo. 671.
21 Vö. Diós, I. – Viczián, J., Magyar Katolikus Lexikon, SZIT,
Budapest 1993, 671-672.
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írja elő a baptisztériumok kialakítását: „Az átriumon belül
legyen a keresztelő ház, hossza 21 könyök, mely a próféták
számát jelenti, szélessége 12 könyök, azoknak jelképéül,
akik az evangélium hirdetésére rendeltettek. Egy bejárata
legyen, kijárata azonban három.”22 Az első nyolcszögletű
baptisterium III. Sixtus pápa (432-440) uralkodása alatt
épült a Lateráni bazilika mellett, amelyet Róma falain belül az első keresztény bazilikaként tartunk számon.

említése azonban csak ott jelenik meg,
ahol e szentséget erre a célra épült signatoriumban szolgáltatták ki. A bűnbánat
szentségére utal a ravennai Chrysologus
Szent Péter-kápolna felirata. Az Eucharisztiát több felirat említi, ilyen pl. a vatikáni
Szent Kereszt-kápolnában Symmachus
pápa felirata: „A gyengék táplálására leszállott erős kenyér ezen a fán töretett össze,
hogy ehetővé váljék…”.
További feliratok: jogi jellegű, szentírási,
liturgikus eredetű, valamint ünnepeket
említő feliratok. Az adományozó és fogadalmi feliratok a pogányoknál is jelen voltak. Több ókeresztény feliraton is előfordultak olyan klasszikus kifejezések, mint pl. a „készítette” (fecit), „felajánlotta” (obtulit),
vagy az „ajándékozta” (donum posuit). A verses feliratok
gyakran a fogadalom tárgyát is leírják, jó példa a bazilikák padlóinak készítése, amely munkát a hívek felosztották maguk között.

3.2.) Az ókeresztény bazilikák feliratai23
Érdemes néhány szót szólni az ókeresztény bazilikák feliratairól (inscriptiones sacrae). E feliratok különböző célzattal kerültek a bazilika, illetve ahhoz tartozó épületek
(baptisterium, coemeteriumok stb.) valamelyikére.
Az ún. történeti feliratok leginkább az adott épület alapítását említik Isten vagy Krisztus nevével és Szűz Mária
közbenjárásával. Gyakran megjelennek e feliratok során
a munkálatokra kitérő megnevezések; pl. Hilarius neve
a lateráni Szent János bazilika hármas oszlopcsarnokán,
vagy Nagy Szent Leó neve a Falakon kívüli Szent Pál bazilika diadalívén. Ismerünk továbbá a bazilika alakját és
építési elemeit tartalmazó feliratokat is, ilyen pl. a milánói
San Lorenzo bazilikáé, amely annak latin kereszt alaprajzáról és az apszisban lévő oltárról ír; vagy egy VII. századi
felirat megadja a római Szent Péter bazilika méreteit, bár
nem egészen pontosan.
Tanító feliratok kísérték Szent Ágoston szerint a bazilikák
falain a „szegények bibliájának” képeit, melyek elpusztultak ugyan, de a feliratok másolatainak gyűjteményében
(syllogák) megmaradtak. Ezekből több ciklust ismerünk:
biblikus, hagiographikus ciklus (vértanúkról, szentekről),
allegorikus, liturgikus, valamint a püspök ciklusokat.
Dogmatikus tartalmú feliratok többnyire szentségekről
tanúskodnak. A keresztségről szól néhány keresztelőkápolna felirata, pl. III. Sixtus-féle verses felirat a lateráni
baptisterium architrávján; e részletet olvashatjuk ott: „A
menny számára szentelendő nép, amelyet a Szentlélek termékeny vízben szül, itt magasztos magból fogantatik. Me-

22 Vanyó, L., Az ókeresztény művészet szimbólumai, SZIT, Budapest 1988, 106.
23 Vö. Artner, E., A keresztény ókor régiségei, SZIT, Budapest
1958, 212-216.
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Befejezés

tárházát kínálják. A bazilikák egyes részei (ilyen például az apszis, ld. fentebb) számos szimbolikus jelentéssel
bírnak, s roppant nagy tudást és hitet követelt e remekművek, szinte a pompáig elmenő kivitelezése. Én csupán
egy átfogó ismertetést kívántam nyújtani a bazilikális építészetről, s természetesen ettől bővebben, s elmélyültebb
kutatásokkal lehetne prezentálni az ókeresztény, illetve a
későbbi korok keresztény istentiszteleti kultuszhelyeinek
(templomok, bazilikák) mint remekműveknek részletes
bemutatását.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy felbecsülhetetlen értékű
az az örökség, amelyet az utókor ránk hagyott a bizánci
építészet gazdagságából, ugyanakkor az ókeresztény kor
művészetének egyéb területeiről is. Számos rejtett, talán
még fel sem fedezett érték rejlik az ókeresztény művészet
kimagasló falai mögött, melyek a kutatók, és az e területen elmélyülni kívánó emberek számára lehetőségek

Képjegyzék
1. ábra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_
St_Peters_Basilica_plan.png
2. ábra: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dehio_7_Rome_Lateran.jpg
3. ábra: http://www.kornbluthphoto.com/LateranBaptistery2.html

rülj, oh bűnös, akire megtisztulás vár, a szent árba; akit e
hullám öregként fogad, megfiatalítva fogja visszaadni.”
Megjelennek továbbá bérmálással kapcsolatos feliratok
a keresztelőkápolnáknál, a bérmálás szentségének külön
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Lőw Gergely

A hétköznapok misztikája
Lisieux-i Kis Szent Teréznél
Bevezetés
Lisieux szentjére több szempontból illik a „Kis” jelző. Rövid életet élt rendkívüli tettek nélkül. Önéletrajzát halála
után nekrológként adják ki a többi karmelita kolostornak.
Ekkor még nem is sejtik, hogy a lelkiélet egyik legnagyobb
remekművét indítják útjára. A „Kis” Terézből a „modern
idők legnagyobb szentje” lesz. Nem ő változik, csupán
felfedezik, ki is ő valójában. Korunkra gyakorolt hatását
éppen azzal éri el, hogy megőrzi kicsiségét, és fáradhatatlanul tanítja a „kis utat”, melyen mindenkit Istenhez, az
örök és végtelen Szeretethez akar vezetni az evangélium
megélése által.

Hogyan követhetjük őt? Mit jelent a „kis út”? Mi Teréz tanításának lényegi üzenete? Mi a hétköznapok misztikája,
melynek ő igazi mestere? Ezen kérdéseket próbáljuk megválaszolni ebben a cikkben. Először Teréz életét mutatjuk
be, valamint beletekintünk abba a lelki fejlődési folyamatba, amelyen keresztül az életszentség ilyen magas fokára
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jutott, majd röviden vázoljuk azt a kalandos történetet,
hogyan homályosult el a kis szent képe a kezdetekben, és
hogyan ismerte föl az Egyház végül a rózsaszín köd mögött Teréz valóságát. A második fejezetben tanítása lényegének összefoglalására vállalkozunk, különös tekintettel a
hétköznapi élettel való szoros kapcsolatára és üzenetének
időszerűségére.

I. Teréz, az „atomkor szentje”
1. Élete
Bár ebben az írásban Teréz tanításáról,
a „kis út”-ról, vagy másképpen a hétköznapok misztikájáról szeretnénk szólni,
fontos, hogy bemutassuk életének főbb
eseményeit, illetve a legfontosabb összefüggéseket. Egy szent esetében egy rövid
életrajz egyébként is indokolt lenne, de Teréznél nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, ugyanis a kis karmelita élete szorosan
összefonódik a tanítással, amit hirdetett.
Üzenetének lényege, a „kis út”, mellyel az
evangéliumot mindenki, még a legkisebb
lelkek számára is elérhetővé akarja tenni,
éppen életén keresztül sugárzik át. „Írásaiban talán nem találjuk meg Isten dolgainak tudományosan kidolgozott tanítását”1, mégis „életével Isten határozott
üzenetet küldött a világnak”.2
1 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító (szerk. Jakubinyi, Gy.), Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2009, 60.
2 Uo. 57.
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Rövid életét már ő maga három szakaszra osztja fel önéletrajzában. 1873. január 2-án született a franciaországi Alençonban. Ekkor kezdődik boldog gyermekkora,
melyet felhőtlen öröm jellemez. Szülei, Louis Martin és
Zélie Géurin jómódú „polgári környezet”-et biztosítanak
számára.3 Nővérei, Marie, Pauline, Léonie és Céline is szeretettel veszik körül. Teréz „példásan vallásos családból”4
származott, amit az is mutat, hogy mind az öt Martin-lány
szerzetesként fejezi be életét, továbbá feltétlenül említést
érdemel, hogy szüleit 2015. október 18-án Ferenc pápa
szentté avatta.5
Az életvidám kislányt négy éves korában éri az első megrázkódtatás: elveszíti édesanyját. Ekkor kezdődik meg életének második szakasza, amelyet a veszteségek fémjeleznek. Teréz „túlérzékennyé”6 válik, és mikor nővére Pauline
– akit pótmamául választott – elhagyja, hogy a Kármelbe
lépjen, súlyosan belebetegszik az őt ért fájdalmakba. 1883.
május 13-án csodálatos módon gyógyul meg a Szent Szűz
mosolyától. Nem sokkal később a bűnbánat, az Eucharisztia és a bérmálás szentségeihez járulhat, amit különös
áhítattal és jámborsággal tesz.7
A következő korszakforduló Teréz életében 1886. karácsonya. Ő maga „tökéletes megtérés”-nek nevezi. Tény,
hogy ekkor egyik pillanatról a másikra újra megtalálja
belső egyensúlyát, és elkezd öles léptekkel haladni a lelki élet útján, vagyis megkezdi az „óriás pályafutását”.8
Nem sokkal később nővéreihez hasonlóan ő is úgy határoz, hogy a Kármelbe lép. Elszántságát mutatja, hogy egy
római zarándoklat során még a pápánál is esdekel, hogy
fiatal kora ellenére engedélyezze felvételét a szerzetbe. Végül valóban korengedménnyel, 15 évesen lépheti át a klauzúrát 1888. április 9-én.9 „Hiteles buzgalommal és hűséggel kezdi meg a Kármelben a tökéletesség útját”10, de már
a kezdetektől fogva súlyos próbatételek nehezednek rá.
Főnöknője, Gonzaga Mária anya szigora mellett az imádságban is teljes szárazsággal kell megküzdenie. A legna3 Ld. Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, SzIT, Budapest 1983, 123.
4 Aa.Vv., Lelkiség rovat, in Kármel XVIII (2007/4), 6.
5 Ld. https://hu.wikipedia.org/wiki/Lisieux-i_Szent_Teréz
(idézi: http://www.magyarkurir.hu/hirek/szentte-avatjak-lisieux-i-szent-terez-szuleit) (utoljára ellenőrizve: 2018. márc. 2.)
6 Lisieux-i Szent Teréz, Önéletrajz, Sarutlan Karmelita
Nővérek, Magyarszék 2015, 139.
7 Vö. Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító (szerk. Jakubinyi, Gy.),
Sarutlan Karmelita Nővérek, Magyarszék 2009, 54.
8 Önéletrajz, 140.
9 Vö. http://www.newadvent.org/cathen/17721a.htm (utoljára
ellenőrizve: 2016. máj. 5.)
10 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 55.

gyobb fájdalmat azonban édesapja betegsége, majd halála
okozza számára.11 Ezt követően újabb megpróbáltatások
várnak rá. „1895. június 9-én, Szentháromság ünnepén felajánlja magát áldozatul Isten irgalmas szeretetének. A következő évben, április 3-án nagycsütörtökről nagypéntekre
virradó éjszaka jelentkezik először betegsége, amely halálát
okozza”.12 Jóllehet több mint egy évig küzd a tuberkulózissal, a legnagyobb fájdalmat mégsem a fizikai szenvedés
jelenti számára. A „lélek sötét éjszakája” borul rá, a hit
megpróbáltatása haláláig tart. Romló állapota miatt 1897.
július 8-án a betegszobába szállítják. A nővérek feljegyzik Teréz mondásait, melyeket később Utolsó beszélgetések
(DE) címen ki is adnak. Ezekből kiderül, micsoda türelemmel viseli a szenvedéseket, és hogy mindeközben még
a derűjét is képes megőrizni. Hősies küzdelem után 1897.
szeptember 30-án szólítja magához a Mindenható. Utolsó
szavai: „Istenem, szeretlek”.

2. Lelki fejlődése
Teréz lelki fejlődésében a szenvedés meghatározó szerepet
játszott. Az a polgári környezet, ahonnan származott, és
11 Vö. Jakel, M., art. Thérèse de Lisieux, in LThK 3 9, 1491.
12 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 55.
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az a lelki mélység, ahová életének 24 éve alatt eljutott elképesztően nagy távolságra van egymástól. Teréz „korának
gyermeke” volt, mégis mérföldek választják el kora vallási
életének ellaposodásától. Nagyon is helytálló saját megállapítása lelki fejlődéséről: „az óriás pályafutása”.13 Azt
mondhatnánk Teréz valósággal fejest ugrott az evangélium közepébe, az Egyház szívébe, amely maga a Szeretet.
„Életszentségének zűrzavaros bozótban kellett utat törnie,
amelybe a gyermekkora környezetében uralkodó szokványos és legalista szellem súlya alatt beleveszhetett volna”.14
Mindebben a kármeli hagyomány és legfőképp a szenvedés volt a segítségére. Ahogy önéletrajzában maga is írja:
„csak a szenvedés tudja megszülni a lelket”.15 Ezt egyrészt –
mint ahogy már az előző alfejezetben is említettük – külső
körülmények okozták (szerettei elvesztése, a szigorú bánásmód a Kármelben, betegsége), másrészt azonban belső
kételyei is, amelyek egészen kis korától fogva kínozták. Ez
utóbbitól szenvedett a leginkább. Élete végén súlyos hitbeli krízis gyötörte több éven keresztül, de már korábban is
bűntudat mardosta, hogy halálos bűnben van. Hans Urs
von Balthasar egy 1950-ben publikált művében, melyben
„egyébként olyan mélyreható módon mutatta be Teréz üzenetének zseniális jellegét, és annak időszerűségét a mai ember számára” – Terézt a feddhetetlenség érzésével vádolta,
odáig ment, hogy a bűnösök egyenesen ki vannak zárva
a „kis út”-ból. Teréz szolidaritást vállal ugyan velük, „de
nem, mint egy közülük, csak mint képviselőjük”.16 Balthasar
tévedését a Teréztől ránk maradt szövegek állapota okozta, amelyben azok a teológus könyvének megjelenésekor,
1950-ben voltak. Az azóta megjelent kritikai kiadások
alapján tudjuk, hogy Teréz hallatlanul nagy lelki megpróbáltatásokon ment keresztül már életének korai szakaszaiban is, de éppen ezáltal juthatott el az Evangélium magjának tiszta szemlélésére.17

13 Vö. Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 122–124.
14 Uo. 153.
15 Önéletrajz, 224.
16 Aa.Vv., Lisieux-i Szent Teréz (1873-1973) (A Szolgálat
melléklete), Prugg, Eisenstadt 1973, 59.
17 Vö. Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 146–151; ld. még
Balthasar, H. U. v., Lisieux korszerűsége, in Lisieux-i Szent
Teréz (1873-1973) (A Szolgálat melléklete), Prugg, Eisenstadt
1973, 23.
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3. Öröksége – kéziratainak története
Teréz fő műve önéletrajza, melyben lelki útjának történetét írja le,18 a világ elsősorban ebből ismerte meg
őt. Hamar népszerűvé vált, a kis karmelita megdöntött
„minden hagiográfiai rekordot”19. Az első kiadások mégis

A publikálásra halála első évfordulóján kerül sor. Egy lélek
története címen adja ki a Lisieux-i Kármel könyv formájában 2000 példányban, mint nekrológot a többi karmelita
kolostor számára. Ez a mű „12 fejezetből áll, melyekből az
utolsót nővérei írták: halála, tanácsai, versei stb. függelékben. Teljes életrajzot akartak adni. A főnöknő kívánsága
szerint és az egység kedvéért a három kézirat megszólításait
úgy kellett átírni, hogy úgy tűnjék: Teréz egységes önéletrajzát Gonzaga Mária anyának ajánlotta”. Teréz minden
valószínűséggel felhatalmazta nővérét, Ágnes anyát, hogy
a kézirataiban változtatásokat eszközölhet. „Sajnos Ágnes
anya élt a felhatalmazással. Úgy javítja végig a kéziratot,
mint annak idején Teréz iskolás füzeteit. Kihagyja a túl családias kifejezéseket és részleteket, javít a mondatszerkezeten, egyszóval »sajtó alá rendezi« Teréz nem sajtó alá szánt
iratait”.20 Anélkül, hogy kétségbe vonnánk Ágnes anya jó
szándékát, meg kell állapítsuk, hogy ez a hagyatékgondozás nehezítette meg kezdetben a valódi Teréz megismerését. Később azonban François de Sainte-Marie karmelita
atya vezetésével megindulhattak a kritikai munkálatok.
1956-ban megjelent az önéletrajzi kéziratok fakszimile
kiadása, 1957-ben pedig ez alapján az Önéletrajz hiteles
szövege a nagyközönség számára.

II. A hétköznapok misztikája
1. A „kis út” lényege
sok szempontból elhomályosították Teréz radikalitását
és eltorzították lelkiségét, valójában egy rózsaszín ködöt
vontak köré. Ez pedig több esetben – mint azt Balthasar kapcsán is láthattuk – a lisieux-i szent félreértéséhez
vezetett. Illő tehát, hogy örökségének kezeléséről is szóljunk néhány szót.
Az Önéletrajz három kéziratból áll össze (Manuscrits autobiographiques A, B, C). Az A kéziratot nővére, Ágnes
anya (Pauline) utasítására írja, aki ekkor perjelnője (1895
januárja – 1896. jan. 20.). A B kézirat megírására másik
nővére, Mária kéri, ez Teréz 1896. őszi lelkigyakorlatának
tapasztalatait rögzíti. A C kézirat az A folytatása. Ezt szintén engedelmességből, Gonzága Mária perjelnő utasítására veti papírra 1897 nyarának elején néhány hónappal
halála előtt.
18 Ld. Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 57.
19 Uo. 12.

Tudomány

E f f a t a 2 0 1 8 • TA V A S Z

A középkortól kezdve tendenciává vált a misztikát különleges kegyelemként kezelni, amely csak azoknak adatik
meg, akik igen előrehaladtak a lelki életben. Tulajdonképpen az a nézet terjedt el, hogy a misztikus tapasztalatok
a lehető legtávolabb állnak a hétköznapi tapasztalatoktól. Ezzel szemben a hétköznapok misztikájának éppen
az a lényege, hogy Istent a mindennapi élet dolgaiban és
eseményeiben törekszik felfedezni.21 Kis Szent Teréz erről tanít életével és írásaival. Nem csak a teológiában és a
lelki életben jártas „nagy lelkek” tapasztalhatják meg Isten jelenlétét, a „kis út” az „életszentség evangéliumi útja

20 Szigeti, M., Ha a szentek írni kezdenek…, in Lisieux-i Szent
Teréz (1873–1973) (A Szolgálat melléklete), Prugg, Eisenstadt
1973, 6–7.
21 Vö. Chan, S., art. Mysticism, in Global Dictionary of Theology (szerk. Dyrness W. A.– Kärkkäinen, V-M.), Inter-Varsity,
Nottingham 2008, 591–592.

mindenki számára”.22 Teréz nem tesz egész életében semmi nagyszabásút: a zárt családi körből kilépve eldugottan
éli életét egy kolostorban, de valójában éppen ezáltal az
ő egyszerűsége által hív meg mindenkit az Evangélium
követésére. Nem nagy dolgok megtételére buzdít, hanem
„a felebaráti szeretetnek hallatlanul józan, a rafináltságig
kifinomult művészeté”-t23 dolgozza ki. Teréznél a vallás
fogalmai elvesztik ridegségüket, a mindennapi élet természetes részeivé válnak – minthogy azok is. Az aszkézis
számára „nem találékony önkínzásból áll, hanem hogy az
ember másokért elfelejti önmagát”.24 „Gyűlöl – a szenteknél
is – minden ünnepélyességet, sőt minden olyan kivételes jelenséget, amelyet a „kis lelkek nem tudnának utánozni”.25 A
„kis út” a gyermekség útja: „Az ember elismeri semmiségét,
mindent Istentől vár, semmi miatt nem aggódik, nem gyűjt
magának kincseket (érdemeket), nem tulajdonít önmagának erényeket, nem kedvetlenedik el hibái miatt, stb.”26
Teréz üzenetének három lényegi pólusa: az Irgalom, a
semmi és az apostoli lendület. „Alapvető tétele: az emberi
gyengeség nem jelent akadályt az ajándékozó isteni szeretet
számára, hanem vonzza azt”. Isten ki akarja árasztani Irgalmát, ezt a hömpölygő folyamot, de ez az ember számára csak akkor válik hatékonnyá, ha felismeri semmiségét
Istennel szemben, és így befogadóvá tud válni. Ha ellenben valaki találkozik ezzel a végtelen Szeretettel, „nincsen
olyan bűn, amely eléggé nagy, nincs olyan helyzet, amely
túlságosan kétségbe ejtő volna ahhoz, hogy az Irgalom ne
tudná a lelket teljesen, egy csapásra megmenteni, meghaladva mindazt, amit az ember fel tud fogni”. Ez a találkozás
pedig „nem az Isten teljessége által betöltött lélek egyénies
és elzárkózó elégültségében teljesedik ki, a szeretet sajátossága, hogy közölni akarja önmagát”. Ez a harmadik pólus
az apostoli lendület, amelynek leírására Teréz a „tűz” és a
„láng” kifejezéseket használja, teljesen Jézus e szavainak
szellemében: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon” (Lk 12,49).
Ez a három pólus egyszersmind a Szentháromság belső
életének is csodálatos lenyomatát adja.27
Teréz ezzel a felismerésével radikálisan szakít korának
felfogásával, amely Isten Igazságosságát helyezi előtérbe.
A legbuzgóbb karmelita nővérek az Isteni Igazságosság

22 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 51.
23 Balthasar, H. U. v., Lisieux korszerűsége, 19.
24 Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 73.
25 Balthasar, H. U. v., Lisieux korszerűsége, 19.
26 Uo. 21.
27 Vö. Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 145–151.
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áldozataiul ajánlják fel magukat engesztelésül az Isteni
Szentséget megsértő bűnösökért. Ezzel szemben Teréz
a Szeretet áldozatává kíván válni, felismeri, hogy Isten
nem az ember hősies tetteire, hanem a szeretetére vágyik,
és „erre a félreismert isteni szeretetre adott válaszul úgy
akarja szeretni Jézust, ahogyan még senki nem szerette Őt
a földön”. Ezt a bátor, sőt merész vállalkozást pedig arra
alapozza, hogy „Jézusban az Atya fogadott Gyermekei vagyunk”.28 Nem magától akar szeretni, Krisztusnak az isteni
szeretetét akarja befogadni. Felismeri, hogy erre csak úgy

tehet szert, „ha a kicsi gyermek bizalmával és önátadásával Jézus karjaiba veti magát, s ha minden apró alkalmat
megragad a szeretet megélésére”.29 A „kis út” tehát az isteni
szeretet befogadásának és továbbáradásának dinamikája a
mindennapokban.
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ki, aki 24 évesen halt meg, aki teológiát soha nem tanult,
de még magasabb iskolai végzettsége sem volt”.30 Valóban
egyedülálló eme kis szent az Egyház olyan nagy tudósai
mellé emelése, mint Szent Ágoston vagy Aquinói Szent
Tamás. Hadd szabadjon hát ezt megindokolni, és a „kiváló tan” főbb vonásait a pápa Divini amoris scientia kezdetű apostoli levele alapján bemutatni, amellyel a lisieux-i
szentet egyházdoktorrá avatta.
Teréz természetesen nem újat mond az evangélium tanításához képest, hanem segít mélyebben megérteni azt.
Elsősorban bölcsességénél fogva teheti ezt meg, amely abból fakad, hogy őt maga a „doktorok Doktora”31 oktatja.
Valóban Jézus szavai valósulnak meg benne: „Dicsőítelek,
Atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek” (Lk 10,21). Teréz érzi, tudja
mindezt, ezáltal képes arra, hogy „erélyesen és tekintéllyel
fejezze ki magát, a meggyőzés és gondolatközlés nagy képességével”. „Tanítása nemcsak összhangban van a katolikus
hittel, hanem kitűnik (»eminet«) elért mélységével és bölcsességi szintézisével”. Ez utóbbi lényege a hittudomány és
a lelki élet egyesítése. A teológia elméleti tanítása Teréznél
találkozik a megélt gyakorlattal. „Harmonikusan egyesíti a
keresztény hit dogmáit, mint az igazság tanítását és élettapasztalatot”. „Jóllehet Teréznek nincs igazi és tulajdonképpeni tan-rendszere (doctrinarum corpus), mégis írásaiból a
tanítás sajátos sugarai törnek elő, amelyek a Szentlélek karizmája által a kinyilatkoztatás központját magát foglalják
össze eredeti és eddig ismeretlen szemléletben, minőségileg
kiváló tanítást mutatva be”.32

3. Lisieux korszerűsége
Terézt X. Piusz pápa a „modern idők legnagyobb szentjének” nevezte. „Szobra szinte minden 20. századi templomban megtalálható”33 „arcképe a legnagyobb számban terjed
el: ...a mai napig több, mint száz millió példányban”.34 Lisieux kis szentje igen hamar népszerű lett, és népszerűsége

2. Teréz, az egyháztanító
Az Egyház reményteljes üzenetet közölt a világgal, amikor II. János Pál pápa 1997. október 19-én egyházdoktorrá avatta Lisieux-i Kis Szent Terézt, „hiszen ő olyan vala28 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 63.
29 Vö. Aa.Vv., Lelkiség rovat, in Kármel XVIII (2007/4), 5.
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30 Aa.Vv., Lelkiség rovat, in Kármel XVIII (2007/5–6), 12.
31 Önéletrajz, 230.
32 Vö. Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 60.
33 Puskely M., art. Teréz, Lisieux-i, Kis, Szt, Kisded (Gyermek)
Jézusról és a Szent Arcról nev.,Thérèse Martin, OCD, in Magyar
Katolikus Lexikon (szerk. Diós, I.–Viczián, J.), SzIT, Budapest
2008, 875.
34 Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 12.
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mindmáig sem csökkent. Ennek oka abban keresendő,
hogy üzenete – mellyel jócskán megelőzte korát – ma
is időszerű. Teréz „meg tudott élni egy olyan teljességet,
amely igen széles körben tudja megragadni az embereket,
ott ahol vannak”.35
Egyházdoktorrá avatása nem volt véletlen. Ezt az is mutatja, hogy II. János Pál pápa a 2000. nagy jubileumi évet
lezáró apostoli levelében kétszer is hivatkozik rá (Novo
milenio ineunte 27, 42). Ebben a prófétai iratban a pápa
a harmadik évezredre ad iránymutatást az Egyháznak. „A
szeretet valóban az Egyház szíve”, a szeretet tudománya tehát a legjobban szükséges ahhoz, hogy az Egyház korunkban is betöltse küldetését.36 A pápa már az egyházdoktorrá avatáskor is utal Teréz korszerűségére: „A Gyermek
Jézusról nevezett Teréz az Egyháznak nemcsak életkorban a
legfiatalabb tanítója, hanem időben is legközelebb áll hozzánk… élő és lényeges igékre, hősi és hiteles tanúságtételre
szomjazó korunk tanítómestere”.37 „Kiváló életpélda és úti-

ne tanyáznak és a hallatlan szellemi ambíciókról, amelyek
együtt laknak ezzel a megpróbáltatással és amelyek láttán
olykor elakad a lélegzetünk”.39 Teréz nemcsak fölismerte,
hogy az Egyház tanításának középpontjában a Szeretet áll,
hanem meg is élte ezt. Éppen ez az összhang a tan és a
gyakorlat között „teszi őt oly vonzó eszményképpé főként
a fiatalok számára és mindazok számára, akik életük igazi
értelmét keresik”.40

Befejezés
Láthatjuk tehát, hogy a sokszor révedező mosollyal, ró
zsákkal a kezében ábrázolt fiatal lány valójában csupa élet,
csupa tűz és lángolás. Teréz nagysága abban rejlik, hogy
merész bátorsággal, radikálisan tud kicsi lenni, mert tel-

kalauz korunk keresztényei számára, akik megérik a harmadik évezredet”.38
A kis karmelita szókimondása és bátorsága is korunk igényeire válaszol, „hitelt érdemlően tesz vallomást a hitéről,
anélkül hogy elvontan szólna a kísértésekről, amelyek ben-

jesen rábízza magát az ő szerelmesen szeretett Jegyesének irgalmára. Mivel Teréz rövid élete alatt a szenvedések
tisztító fürdője által eljutott az evangélium központjának
szemléléséhez, képessé vált olyan üzenet megfogalmazására, amely túlhalad saját korán, és a XXI. században is időszerű. Teréz írásai élőn és a maga dinamizmusában tárják
fel az evangélium üzenetét, mai korunkra aktualizálva.

35 Uo. 151.
36 Vö. Aa.Vv., Lelkiség rovat, in Kármel XVIII (2007/5–6), 12.
37 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 72.
38 Uo. 86.

39 Laurentin, R., Lisieux-i Teréz, 125.
40 Lisieux-i Szent Teréz egyháztanító, 84.

Pilinszky János

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
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Scheffer Miklós

„HEGYNEK AZ ORMA FÖLÉ”

A pálos Szent Kereszt anyakolostor helymeghatározásának
problémája Gyöngyösi Gergely rendtörténeti krónikájában*

Miután égi utasításra a pilisi remeték összegyűjtésébe fogott, szükségessé vált, hogy a barlangok zord körülményeit elhagyva, felépítsék első hajlékukat Isten és saját maguk
számára. Gyöngyösi tudósítása szerint első kolostoruk a
Szent Keresztnek volt szentelve, és arra nézve is homályos
utalást tesz, hogy hol épült fel remeteközösségének első
kolostora.6
A nevezetes szakasz magyar fordításban így hangzik:
„Szent a kereszt jegye rajta, Özséb keze klastromot épít
Esztergom mellé, hegynek az orma fölé.”

Gyöngyösi Gergely a 16. század első felében írt Vitae
fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae
című műve1 a magyar egyháztörténet izgalmas forrása.
Szerzője – aki nem csak történetíró, hanem rendfőnök is
volt – a hazai alapítású szerzetesrend, a pálosok történetét
mutatja be megszületésétől egészen a 16. század harmincas éveiig.2
Megemlékezik a Magyar Királyság remetemozgalmainak
legelső ismert csíráiról, majd fokozatos kibontakozásáról,
amely a pálos rend létrejöttében érte el csúcspontját. Szent
István korának dicső keresztény alakjaival kezdi. Említi a
Bélben (Bakonybél) visszavonultan élő Szent Gellértet, a
Nyitra környéki Zoerard-Andrást és tanítványát, Benedeket. Megemlékezik Vác remetéről, ki a Pilis rengetegében
találta meg lelki nyugalmát, majd a patacsi barátok életét tárgyalja, akik a 13. század első felében Bertalan pécsi
püspök buzgalma által nyertek méltó lakhelyet a Mecsek
rengetegében.3
Ezután tér rá Boldog Özséb munkálkodására, aki a rendi
hagyomány szerint a pilisi remeték pártfogójaként kezdte
ismerkedését az elvonult erdei élettel. Gyöngyösi beszámol róla, hogy mint esztergomi kanonok4 nyitott volt a

1 Gregorius, Gy., Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti pauli
primi eremitae (edidit Franciscus L. Hervay), Akadémiai Kiadó,
Budapest 1988, 42. Magyar nyelvű kiadása: Gyöngyösi, G., Arcok a magyar középkorból, Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest
1983.
2 Gyöngyösi csak a 15. század végéig írta, de utódai folytatták
művét.
3 Gyöngyösi, G., Arcok a magyar középkorból, 31–34.
4 A történeti kutatás az utóbbi időben ellentmondásokba ütközött Özséb személyét illetően. Hogy létezett, afelől nincs
kétség, de hogy milyen szerepe volt a pilisi remeték renddé
szervezésében, erről megoszlanak a vélemények. Lásd többek

ják. A felsorolásban Dr. Horváth István: A klastrompusztai rom eredete című tanulmányának vonatkozó részét
követem.9
1. Gyöngyösi 1520 táján az „Esztergom mellett” (prope
Strigonio) meghatározást használja. Andreas Eggerer
1663-ban „nem messze Szántótól” (non procul a Santo)
határozza meg a helyszínt. Vagyis kettejük szintéziseként
Esztergom és Szántó (Pilisszántó) között keresendő a
rendház.

Az első tény, amivel szembesülhetünk, hogy a mondat
időmértékes vers, egészen pontosan disztichon formában
megalkotva. Valószínűleg Gyöngyösi saját keze munkája
ez is.7

Pilis erdejébe vonult, magukat Istennek szentelt jámbor
lelkek iránt, míg maga is hívást érzett, hogy kövesse példájukat. A tatárjárás késleltette szándékát, de a vész elmúltával, hátrahagyva az esztergomi egyház intézményes
kereteit, ő is kivonult az erdő magányába.5

között: F. Romhányi, B., A pálos rendi hagyomány az oklevelek
tükrében. Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez, in
Történelmi Szemle 2008/3, Történetudományi Intézet, Budapest
2008.; Németh, Zs., A pálos rend történetének első évszázada,
in Magyar Hüperion III. (2015/3), 274–287. A szerzők nézete
szerint Boldog Özsébnek más szerepet kell tulajdonítani a pálos
rend létrejöttében, ahhoz képest, amit a rendi hagyomány és a
vallásos köztudat neki szán. A téma kifejtésére itt nincs mód.
5 Gyöngyösi, G., Arcok a magyar középkorból, 36–41.

* Ezúton is köszönöm Dr. Szilágyi Csaba prodékán, karunk latin tanárának szakértő segítségét, aki fontos észrevételekkel, megjegyzésekkel támogatta a cikk megírását!
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Második, vagy többszöri olvasatra viszont az is feltűnhet
az embernek, hogy a „hegynek az orma fölé” formula lényegében képzavar. Mi a hegyorom? A Magyar Értelmező Szótár szerint meredeken felmagasodó hegycsúcs.8
Ha most képszerűen magunk elé idézzük a szöveget, egy
kolostort látunk, amely egy hegycsúcs – hegynek orma –
felett lebeg, ami persze lehetetlen. Mégis, ha félretesszük a
szőrszálhasogató értelmezést, mindenképpen hegytetőre
épült rendházra kell gondolnunk.
Éppen ebből adódóan és ezen felbuzdulva sokan tagadják
annak tényét, hogy Özséb első kolostora a Kesztölc melletti Klastrompuszta romjaival lenne azonos, mondván;
az az épület (illetve már csak a maradványai) egyáltalán
nem hegycsúcson található. És ez az érvelés logikailag
helytálló. Már csak azért is, mert Gyöngyösi még nyilván
a saját szemével láthatta rendjének első pilisi monostorát.
Ha tehát ő azt írja, „hegynek az orma fölé” akkor neki hinnünk kellene.
De biztos, hogy ezt írta? Hogyan oldható fel a látszólagos
ellentmondás annak tudatában, hogy a klastrompusztai
romemlék minden kétséget kizáróan azonos Özséb első
templomával és rendházával?
Kétségeink eloszlatásának érdekében először tételesen vegyük sorra azon érveket és bizonyítékokat, amik alapján a
romokat a pálos Szent Kereszt anyakolostorral azonosít-

6 Uo. 41.
7 Uo. 19.
8 Art. hegyorom in Magyar Értelmező Kéziszótár I., Akadémiai
Kiadó, Budapest 1992, 534.

Klastrompuszta földrajzi helyzete Esztergomhoz
és Pilisszántóhoz képest
2. A rendi hagyomány szerint a remeték első lakóhelye
barlangokban volt. Gyöngyösi néven is nevez egy üregrendszert, a „Hármas barlang”-ot, melynek közelében
(prope speluncam triplicem) létesült az anyakolostor.
A barlangokat a kutatás a közeli Leány-, Legény- és Bivak-barlanggal azonosítja. Horváth István régész szondázó ásatása valóban megtalálta bennük az emberi használat
12–13. századi nyomait.10

9 Dr. Horváth, I., A klastrompusztai rom eredete. Adatok a
pálos rend történetéhez, in Esztergom évlapjai, Esztergomi Balassa Bálint Társaság, Esztergom 1981, 61–63.
10 Az utóbbi időben alternatív megoldásként felmerült a sz-
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3. Egy 1393. évi, a váci káptalan által kiállított oklevél az
Esztergomi káptalan és a Szent Kereszti pálosok földjeinek határvitáját volt hivatott rendezni. Az ebben szereplő
észak–déli birtokhatár leírása perdöntő jelentőségű. Itt
történik említés arról, hogy a határ átmegy egy úton, ami
Kesztölcről a Szent Kereszt pálos kolostorhoz vezet (aliam
viam de dicta Keztewlch ad Claustrum dicte ecclesie sancte
Crucis ducentem).
A kolostor helyének meghatározásához szorosan kapcsolódik egy – a források szerint – a rendház szomszédságában fekvő Üllőkő nevű falu. A pusztává vált település neve
azonos a felette magasodó sziklatoronnyal11, amit még a
18. században is Üllőkőnek hívtak.
4. A török uralom bürokratái is megőrizték a monostor
pontos helyét. Egy korabeli adóösszeírás így fogalmaz,
miután Kesztölc falut és lakosait lajstromba vette: „Szent
Kereszt puszta, az előbbi falu (ti. Kesztölc) mellett. Nincs a
defterben. Lakatlan. Birtokolja Memi aga.”
A felsorolás nem hagy kétséget afelől, hogy a Klastrompusztán található templomrom és a hozzá tartozó épületmaradványok a Pilis renddé szerveződő remeteközösségének – a később pálosoknak nevezett barátoknak – első
kolostorával azonosak.
Visszatérve Gyöngyösihez és az általa említett helymegjelöléshez, a fentiek fényében újra csak szembesülhetünk
az ellentmondással, miért teszi a krónikás rendfőnök
hegytetőre a kolostort. Hiszen ha valaki, akkor ő biztosan
tudta, hogy nem hegyen volt, hanem ellenkezőleg, hegyek
övezte völgyben. (A konkrét földrajzi leírásra még vis�szatérünk.) A megoldáshoz az eredeti latin szöveget kell
megvizsgálnunk.
Magyar fordítás még egyszer:
Szent a kereszt jegye rajta, Özséb keze klastromot épít
Esztergom mellé, hegynek az orma fölé.
A latin eredeti pedig:
Eusebius claustrum titulo crucis auspice Christo
Strigonium contra struxit ad alta iugi.12
intén közeli Tündér-barlang hármas rendszere is. Vö. https://
www.youtube.com/watch?v=mNqiN4mNHHA&t=9s (Utolsó
ellenőrzés 2018. 01. 10.)
11 Ma Kémény-szikla néven találjuk meg a térképeken Klastrompusztától északra.
12 Gregorius, Gy., Vitae fratrum, 42.
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Magyarul nagyjából ezt jelenti:
Özséb kolostort címez a keresztnek Krisztus hatalmával
(Krisztus nevében)
Esztergommal szemben építette (alapította) ... na de hova
is?
Az utolsó három szóban rejlik a megoldás és egyben csapda is – ad alta iugi. Hogy mit jelentenek, nézzük meg
részletesebben!
ad – prepozíció, -hoz, -hez, -höz, -nál, -nél, -ra, -re13
a hozzá kapcsolódó szónak tárgyesetben (accusativus),
vagy általános határozós esetben (ablativus) kell állnia.
alta – az altus melléknév többesszámú tárgyesetes (accusativus) alakja, legfontosabb jelentései: magas, magasztos,
mély, mélyen benyúló, mélyértelmű.14 A melléknév a következő szóra vonatkozik, ami semleges nemű, ezért semleges nem szerint ragozódik.
Ebből a kifejezésből adódik a félreértés, mert láthatólag
két ellentétes fogalmat, magasat és mélyet is jelenthet.
iugi – a iugum semleges nemű főnév birtokos esetben
(genitivus) lévő alakja, jelentése: iga, járom, rabiga, házasság, kötelesség, átvitt értelemben hegygerinc, hegység.15
Itt tehát egy birtokos szerkezetet láthatunk, melyben a
melléknév helyhatározó ragot kapott.
A helyhatározói rag csak a melléknévre vonatkozik, tehát
semmiképpen nem fordíthatjuk úgy, hogy magas hegy(ség)re. De a hegység szó birtokos esetben áll, tehát a mélyére/magasára a hegységnek fordítás tűnik jónak, magyarosabban a hegység magasára/mélyére.
De melyik a helyes?
Mivel a fentebbi régészeti és történeti érvek nem hagynak
kétséget az anyakolostor azonosítását illetően, valamint
szembesülve vele, hogy Özséb remetéinek első szervezett hajléka nem hegytetőn, hanem árnyékos völgyben

13 Art. ad in Latin-magyar szótár (szerk. Györkösy L.),
Akadémiai Kiadó, Budapest 1960, 12.
14 Art. altus in Latin-magyar szótár, 34. Lásd még: Art. altus in
A latin nyelv szótára (szerk. Dr. Finály H.), Franklin Társulat,
Budapest 1884; http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi?function=index (Utolsó ellenőrzés 2018. 02. 27.), Ez utóbbi szemléletesebben hozza a jelentésvariációkat.
15 Art. iugum in Latin-magyar szótár, 302.
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fekszik, az általánosabb értelmű hegység mélyére (értsd:
egy rejtettebb zugába) fordítás áll közelebb az igazsághoz.
Vagyis a teljes, szó szerinti fordítás ez lenne:
Özséb kolostort címez a keresztnek Krisztus hatalmával
(Krisztus nevében)
Esztergommal szemben építette (alapította) a hegység mélyére.
Az alábbi verzió viszont még pontosabban adja vissza a
lényeget, itt a iugum szó a hegygerinc értelmében szerepel:
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költőiségét, lírai hangulatát, és ez eleve kötöttséget jelent
a megfelelő szavak megválasztásában, mégis talán szerencsésebb lett volna a régészeti adatokkal összevetve kialakítani a vers magyar változatát.
A Kesztölc melletti Szent Kereszt kolostor nem a magyar
remeteség első hajléka, hiszen már korábban, az ország
számos pontján működtek kisebb-nagyobb, egymástól
független rendházak. De első hajléka a Boldog Özséb vezette pilisi mozgalomnak, ami aztán valódi szerzetesrenddé fejlődött, magába olvasztva a korábbi, önálló szerveződéseket, hogy a később fehér barátoknak is nevezett pálos
testvérek világtól elvonult, vezeklő, imádságos életüket

Özséb kolostort alapított a
kereszt tiszteletére, Krisztus
vezetése alatt,
Esztergommal szemben, a
hegygerinc tövében.16
Ez a fordítás pontosan tükrözi a kolostor földrajzi
helyzetét. Ha egy pillantást
vetünk a terület térképére, mindjárt egyértelművé
válik. A romemlék a Pilis-hegy, a Nagy-Bodzás,
a Nagy- és Kis-Szoplák,
valamint a Vaskapu-hegy
alkotta hatalmas hegytömb keleti lábánál fekszik,
aminek keleti nyúlványa
az igen meredek KlastA klastrompusztai romok,
rom-szirtek. Ha a templom
elnyúló hegygerinc.
területén állva feltekintünk
a vonulatra, valóban csak
egy roppant hegygerincet látunk. Talán azt a kijelentést
is megkockáztathatjuk, hogy Gyöngyösi sorait is ez a látvány ihlette.
A Vitae fratrum magyar fordításában leírt kolostorhelyszín tehát nem áll összhangban a történeti-régészeti kutatás eredményeivel és a valós földrajzi környezettel, de a
látszólagos ellentmondás az eredeti latin szöveg vizsgálatával feloldható.
Érthető a fordítói szándék, megőrizni az eredeti sorok

háttérben a Klastromszirtek. Jól érzékelhető a hosszan

Jézusnak felajánlva szolgálják Őt és a magyarságot. Hazájukkal való együtt lüktetésüket semmi sem illusztrálja
jobban, mint a hagyományosan egyetemünk alapítójának,
Pázmány Péternek tulajdonított szavak:
„Ha tudni akarod az ország soros állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére. Ha számukat fogyni látod, tudd meg,
hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha őket növekedni látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.“

16 Dr. Szilágyi Csaba fordítási javaslata
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Hegedűsné Veréb Anita

Hans Urs von Balthasar
kenotikus krisztológiája

A kenózis és a változhatatlanság trinitárius értelmezéséről
„Isten változhatatlanságát nem szabad valami megmerevedett dologként elképzelnünk: változhatatlansága minden mozgás mozgása, az örökkévalóság áradása a végtelenségbe.”1

Balthasar a kiüresedés fogalmát a Filippi levél Krisztus-himnuszát alapul véve bontja ki. A legnagyobb misztérium abban rejlik, amikor az Ige felveszi az emberi
természet sajátosságait, a „forma Dei”-ből a „forma servi”-be megy át, vagyis az Ige az emberi természet értelmében hússá lesz. A kettő közötti átmenetben áll az a misztérium, amely Balthasar munkásságát végigkíséri, a kenózis
fogalmának értelmezése.

1 Kereszty, R. – Puskás, A., Jézus Krisztus, SZIT, Budapest
2015, 432. lábjegyzet.
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A himnuszban a preegzisztens Krisztus azonos a megtestesült Krisztussal. Ez a változhatatlan, szenvedésmentes Krisztus felveszi isteni természete mellé a változható,
törékeny, szenvedésre képes természetet, az emberét. A
kenózis nem más, mint a szolgai-alak felvétele, amely azonos az Ige megtestesülésének
eseményével, vagyis az emberi
természet felvételével.
A Kiv 3,14-ben Isten megnevezhetővé teszi magát. Az
„Ehje aser ehje” névkijelentésben szereplő létigét a görög
Septuaginta a „létező” fogalma
felől értelmezi. Egyedül Isten
az igazi „létező”, Ő az, „Aki
Van”, vagyis az az örök lét, aki
volt, van és mindig lesz, aki önmaga által, önmagában fennáll,
minden létező forrása, ahogy
később Aquinói Szent Tamás
mondja: ő az „ipsum esse per
se subsistens”, változatlan és
változhatatlan. A változás, ami
a teremtett lényekre jellemző, külső hatásra vagy önmaga
változtatására történik, hogy tökéletességben gyarapodjon vagy épp csökkenjen. Ha ezt állítanánk Istenről, az
önellentmondás lenne, mivel Isten maga a tökéletesség,
nem szenved hiányt semmiben. Vagyis Istenről állítanunk
kell, hogy változhatatlan. Azonban ez szembe menni látszik azzal, hogy a „forma Dei” önkéntes „feladása” mégiscsak a változást foglalja magában.
Balthasar a Filippi levél Krisztus-himnuszában lévő „morphé” szót nem lényegként értelmezi, hanem „dicsőséges
alakként”. Ennek továbbgondolásaként a kenózis az Isteni
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természet dicsőségéről való lemondásként értelmezhető,
az Isten-alak átmegy a szolga-alak állapotába. Balthasar
ezzel újdonságot hozott be a kenózis fogalmában, hiszen
itt már nem csak a megtestesült Igére vonatkoztatható a „kiüresedés”, nem csak
egy időbeli szakaszra, amely Jézus földi
tevékenységére korlátozódik, hanem már
a preegzisztens Fiút is feltételezi. A dicsőségről való lemondásban nem változik
meg az aktus alanya, éppen ezért isteni
természete sem.
A kenózis és a változhatatlanság egybekapcsolását Balthasar azonban továbbviszi trinitárius értelemben. Balthasar a Fiú
üdvtörténeti kenózisát a Szentháromság
belső életéből eredezteti. Az Atya szeretetéből fakad az az abszolút lemondás,
amely istenségének közlése révén a Fiú
születik. Ez az Atya őskenózisa, melyben
tökéletes szeretetét közölve túlárad, odaajándékozva a Fiúnak mindent. Az Atya őskenózisa által születik a Tőle
különböző, de Vele egylényegű Fiú. A Fiú igent mond az
Atya ajándékára, és ebben a fiúi örök válaszban ott van
az ön-odaadottság, az örök hála. Az Atya és a Fiú kenózisából származik a Lélek, a két isteni személy tökéletes
egymás-szeretetéből, melynek egységét és differenciáját a
Lélek tartja fenn, és mely isteni szeretetaktusban a Lélek
is részesedik.
Balthasar az isteni személyek eredését hozzákapcsolja
Isten és a világ viszonyához, melyet transzcendencia és
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egyben immanencia jellemez. Ebben a kettősségben Isten
egészen más, mint a világ, mivelhogy Ő a forrás, ugyanakkor ez a differencia nem a világtól való távolság, hiszen

Isten jelen van a világban. A világnak az Istentől való
lényegi különbsége a Fiúnak az Atyától való eredésében
gyökerezik. Ez a különbözőség azonban nem lényegi, hanem személyi különbség. Ugyanakkor az az immanencia,
hogy Isten jelen van a világban, mint teremtő és gondviselő Isten, ennek alapja a Szentléleknek az Atyától és a Fiútól
való származása. A Szentlélek az Atya és a Fiú egységének
a szeretetköteléke. Ez teszi lehetővé, hogy a világot önmagával való egységre vezesse.
Összegezve az örök Fiú istenségéhez tartozó örök magatartás az Atyával való örök viszonyát jelenti a Lélekben.
Ezt az immanens aktust nevezi
Balthasar őskenózisnak. Ebben
nem csak a Fiú kenózisa válik jelenvalóvá, hanem az Atya és a Lélek oikonómiájában megnyilatkozó kenózis is, amely követi az isteni
személyek eredését. Ez a kölcsönös
isteni szeretet, amelyet a Fiú nemzésével, az Atya kenózisának nevezhetünk, amelyben istenségéhez
nem ragaszkodik, és a Fiúnak adja.
„Az Atya nem egy részt ad istenségéből a Fiúnak, nem részlegesen,
megosztva birtokolják az istenséget,
hanem egész istenségét ajándékozza
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neki, közli vele úgy, hogy ő maga nem lesz ezáltal kevesebb,
nem csorbul istensége, nem szenved változást.”2
A Fiú örök igent mond az Atya őskenózisára. A két isteni
személy kenózisából származik a Lélek, mely az Atya és
a Fiú szeretetének a kinyilvánítása. Ebben az összefüggésben a kenózis egy örök szeretetesemény, amelyet az
isteni személyek dinamikus szeretet túláradása jellemez.
Ez a folyamatos önajándékozás mindig túllendül, többlet
lesz belőle, túlárad, egy „mindig nagyobb” isteni szeretet
lesz. Az isteni személyek ebben az immanens aktusban
egymásnak feltárulkoznak, igent mondanak egymásra,
és egymás dicsőségét akarják. A minduntalan önátadás
adja az isteni személyek gazdagságát és egyben önkéntes
szegénységét. Ez a szeretet dinamikája, amelyet Balthasar a „szegénység-gazdagság” dialektikájával értelmez.
„Az isteni személyek tökéletes szeretetükben önmagukat
ajándékozzák egymásnak és megajándékozhatóvá teszik
magukat a másik által, szeretetük és szabadságuk gazdagságából mindent adnak, ugyanakkor szeretetük és szabadságuk bőségéből szegénnyé téve önmagukat mindent elfogadnak.”3 Ahhoz, hogy képes legyen az önkiüresítésre és

2 Uo. 430-431. lábjegyzet.
3 Uo. 433. lábjegyzet.
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hogy önmagát megajándékozhatóvá tehesse, előfeltételezi
a „szegénynek-lenni-akarást”. Ugyanakkor a Szentháromság életében ez a gazdagodás és egymás gazdagítása nem
hiánypótlás, nem valamiféle léthiány, éppen szeretetük
végtelensége adja mind az ajándékozás, mind a megajándékozhatóság aktusát, „az isteni személyek nem ragaszkodva zsákmányként a sajátjukhoz”.4
„Az Ige, aki Isten, ember lett, anélkül, hogy megszűnt volna
Istennek lenni. Az Ige, aki végtelen, véges lett, anélkül, hogy
megszűnt volna végtelen lenni. Az Ige, aki Isten, húsból való
testet vett fel, hogy ember legyen.”5

Felhasznált irodalom
Kereszty, R. - Puskás, A., Jézus Krisztus, SZIT, Budapest
2015.
Puskás, A., A teremtés teológiája, SZIT, Budapest 2010.
Puskás, A., Kenózis és változhatatlanság Hans Urs von
Balthasar teológiájában, in Teológia XLIX (2015/1-2),
65–93.
4 Uo. 432. lábjegyzet.
5 Puskás, A., Kenózis és változhatatlanság Hans Urs von Balthasar teológiájában, in Teológia XLIX (2015/1-2), 86.

Fotópályázatunk 2. helyezettje
Germuska Veronika képe.
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Magyarics Dóra

„Én vagyok az élet kenyere”
(Jn 6,35)

Ferenc pápa gyakran felhívja a figyelmet az éhezőkre.
A magam részéről el se tudom képzelni, hogy milyen lehet ténylegesen éhezni. Milyen lehet az, amikor az embernek nincs mit ennie; hogy már nem is emlékszik arra,
mikor jutott utoljára táplálékhoz, és ki tudja, vajon jut-e
még valaha. Átérezhetetlen ez a létbizonytalanság! Vagy
mégis? Itt van a lelkem, azzal mi van? Talán a lélek is tud
éhezni? József Attila költészetében többször feltűnő motívum az éhség (pl. Gyermekké tettél, Kései sirató, Éhség,
Eszmélet). A költő maga is tapasztalta
a kényszerű testi nélkülözést, ő tudta,
hogy milyen éhezni, hogy milyen teljes bizonytalanságban lenni. Éhes volt.
De nem csak testileg, lélekben is. Éhezett a szeretetre, az elfogadásra, a boldogságra, éhezett egy társra; legyen az
anya, testvér, barát, szerető… Mindegy, csak enyhítse valaki azt a gyötrő
és kínzó lélekkorgást, csak adjon valaki enyhülést, egy falat kenyeret, egy
mosolyt, egy ölelést, hisz kopognak a
lelki szemei az éhségtől!
József Attila nemhiába lett népszerű
költő. Istenadta tehetség, elképesztő
poétika, jól kezelt szavak, új rendszerek, örök formák,
kimeríthetetlen tartalom… de talán mindezeknél fontosabb, hogy az ember társat talál a költőben, tud vele
azonosulni, sorai a lélek tiszta felkiáltásai. Mert ugyan
hány és hány ezer, sőt millió ember él a Földön, aki éhezik? Éhezünk a tömött hűtők és a gyorséttermek világában, éhezünk a paleo diéta és a protein ital mellett,
éhezünk teli gyomorral. Éhezünk, mert nincs semmi
ezen a földön, ami ki tudna elégíteni bennünket. De keresünk, miközben korog a lelkünk, és üres, végtelenül
üres a szívünk, az egész bensőnk kong az ürességtől,

amit betölteni sehogy sem tudunk és talán nem is lehet.
Az ember kevés ahhoz, hogy kielégítse önnön éhségét.
„Sovány vagyok, csak kenyeret
eszem néha, e léha, locska
lelkek közt ingyen keresek
bizonyosabbat, mint a kocka.”
József Attila: Eszmélet (részlet)

Jézus ezt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha
nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét,
nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza
az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az
utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem
valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya
küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem
eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint
az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret
eszi, az örökké él” (Jn 6,53-58).
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Benyus Gellért

Gondolatait a közösség,
az étkezés és a pászka
szavak köré csoportosította. Számomra leginkább a Jelenések könyvének szimbólumvilágában
való elmerülés volt megragadó, nem gondoltam
volna, hogy ennyi utalás
van ebben a könyvben az
Eucharisztiára.
A negyedik előadáson
ismét Kocsis Imre atya
adott elő, amelyben az
Eucharisztia témáját először az Apostolok Cse-

Eucharisztikus Kongresszus
ElÔadássorozat a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán

melyben az ószövetségi Pászka ünnepről volt szó. Magáról
az elnevezésről, a Pászkáról szóló ószövetségi tanításokról
és az ünnep kialakulásáról is hallhattunk. Ez utóbbi egy
hosszas folyamat eredménye a Pentateuchus kritika szerint.
Érdekes volt megfigyelni, hogyan lett természethez kötődő
ünnepekből a zsidóság legfontosabb vallási ünnepe.
A harmadik előadást Takács Gyula professzor tartotta,
aki az Eucharisztia teológiáját vizsgálta Szent János evangéliuma, a Jánosi levelek és a Jelenések könyve alapján.

Írásom célja, hogy dióhéjban összefoglaljam az eddig elhangzott előadások tartalmát, ezzel bíztatva mindenkit,
hogy jelenjen meg a csütörtök délután tartott előadásokon.
Az első alkalommal Kocsis Imre professzor atya a 2020-ban
megrendezendő világesemény mottóját járta körül: „Minden forrásom Belőled fakad” (Zsolt 87,7). Fontos információ volt, hogy a Szent István Társulat által kiadott Bibliában
egész másként fordították ezt a részt, a forrás szó helyett
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lekedetei, majd a Páli levelek alapján mutatta be.
Szent Pál apostol levelei között kiemelt szerepet kapott a
Korintusiakhoz írt első levél, melyben az Eucharisztia alapításának első írásos emlékét találjuk, hiszen az evangéliumok később keletkeztek, mint Szent Pál ezen levele.
Szeretettel ajánlom tehát, hogy jöjjünk el minél többen a
többi előadásra is, mert kihagyhatatlan alkalom arra, hogy
az Eucharisztia teológiáját ilyen részletesen megismerjük.
Aki esetleg lemaradt volna, az Apostol TV Youtube csatornáján mindent bepótolhat.

a hajlék kifejezést használták. A mottó kapcsán a biblikus
professzor részletesen kitért a forrás motívum Ó- és Újszövetségi vonatkozásaira is. Mózes hordozható sziklájának
története különösen is érdekes volt számomra. Ez a szikla, amely az ószövetségi írásokból úgy tűnik, mintha vándorolt volna Izraellel a pusztában, Szent Pál azonban lelki
sziklának nevezi és Krisztusra vonatkoztatja.
A második alkalmat Rózsa Huba professzor atya tartotta,
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Kazinczy Béla

„Én vagyok a mennybÔl alászállott
élÔ kenyér” (Jn 6,51)
Készülési lehetőségek a Kongresszusra

Milyen lelkülettel gondolunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra most, két évvel a kezdete előtt? – Sokféleképpen tekinthetünk elébe: vágyakozással, kíváncsisággal, izgalommal, esetleg félelemmel, tartózkodással.
Bárhogyan is legyen ez, meg kell tudnunk fogalmazni,
hogyan készülünk a vándorló Egyház egyik legkiemelkedőbb eseményére.
Mindannyian készülünk a Kongresszus most még távolinak tűnő valóságára. Eucharisztikus imádás és az imádság legyen meghatározó ebben! Azon túl kívánatos, hogy
része legyen: az Eucharisztiáról való tanítás megismerése,
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illetve annak elmélyítése, a Kongresszus történetének felfedezése, az Oltáriszentséghez kapcsolódó elismert csodás események történetének terjesztése és a barátaink,
ismerőseink felé való tanúságtétel is Krisztus valóságos
jelenlétéről életünkben.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak szép
fővárosunk, Budapest ad majd otthont. Úgy gondolom, a
város polgárait is fel kell készíteni erre a jeles eseményre.
A szíveikben jó volna felébreszteni a vágyat Isten ismeretére és a Vele való találkozásra. Ebben bizonyára kiemelkedő szerepet vállalnak majd templomaink, közösségeink.
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Így fontos szerep hárul Budapest legnagyobb és rangban
legelső templomára, a Szent István Bazilikára is. Az Érseki
Társszékesegyház a főváros, az egyházmegye és az ország
templomai közül a legnagyobb – főként turisztikai – forgalmat bonyolítja le nap mint nap. A turista életformán
túl igen sokan jönnek imádkozni is a templomba: gyertyát
gyújtanak imáik megerősítésére, vagy szentmisén vesznek
részt. Az Európát járó zarándokok sokasága ad vendéglátói feladatot a Bazilika dolgozóinak, hiszen az Amerikából
vagy Távol-Keletről körutazáson lévő csoportok Budapestet – és benne a Bazilikát – rendszerint mindig felkeresik.
Főleg a nyári időszakban sok zarándokmisének adunk
otthont a koreai, fülöp-szigeteki, amerikai, brazil, chilei,
mexikói, portugál, spanyol,
olasz és lengyel látogatóink
számára. Öröm, hogy igen
sok magyar honfitársunk is el
zarándokol a Bazilikába, ahol
Szent István királyunk Jobbja
előtt tisztelegnek, imádkoznak
és lehetőség szerint szentmisét
is végeznek ill. vesznek rajta
részt. Talán ebből is érzékelhető, hogy a Templom minden
napja, de különösen a péntek,
szombat és vasárnap „csúcsra
járatott üzemmódban” valósul
meg. A hely ilyen adottságai
mellett kell felkészülnünk az
Eucharisztikus Kongresszusra.
A Bazilika – a Kongresszusra készülve – otthont adott
az előző egyházi év végén az
országszerte megvalósult szentségimádási órának. Jelenleg pedig minden hónap utolsó péntekjén van vezetett
Szentségimádás. De hogyan lehet csendben imádkozni
ilyen nagy forgalmú templomban? – kérdezhetné jogosan a kedves olvasó. Bizonyára nehezen, ha nem volna
erre a célra elkülönített hely az épületen belül. Snell
György püspök–plébános atya szándéka szerint került
kialakításra az Örökimádó kápolna közvetlenül a Bazilika bejárati (déli) kapuja közelében a csendes imádás
megvalósítására. Ezen a helyen minden nap reggel 9 és
este 7 óra között bárki békésen imádkozhat az üvegfalú

tabernákulum mögött látható Úrhoz, dicsőítheti a Mindenség Királyát!
A Bazilikában sekrestyésként munkát végezve mindig
igyekszem legalább naponta 10 percet az Örökimádó kápolnában letérdelni és csendben imádkozni. Erre általában
az esti órákban van módom, amikor a látogatók már hazatértek. Ez a 10 perc is erőt ad, feltölti a lelkemet, megnyugtat, békét hoz a szívembe és beteljesíti a napomat. Így bátran
kijelenthetem, hogy az Úr Jézussal találkozni és beszélgetni nagyszerű esemény. Ezúttal biztatom a Kedves Olvasót,
hogy akár a Bazilikában, akár más templomban kerítsen
magának időt arra, hogy a Szentségi Jézus előtt hódoljon!

Jézus a tanítványait barátaivá fogadta. Minket is barátaiként fogad akárhányszor találkozunk Vele. A Jó Barát
barátsága egy olyan kincs, melyet őrizni és táplálni kell.
A fővárosunkban megvalósuló Eucharisztikus Kongresszus ehhez a tápláláshoz tud majd forrásokat adni az
arra vágyóknak. Ezért remélem, hogy erre méltó módon
sikerül majd felkészülnünk, s majd közösen megünnepelnünk az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust. Így lehet
ez az esemény a vándorló és a mennyei Egyház egyedi,
szép és felemelő találkozása!
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Lőw Gergely

Összefoglaló a Teológiai
Tanári KOnferenciáról
2018. január 24., szerda
A Teológia Tanári Konferenciát az idén Vanyó
László professzor emlékére rendezték a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi
Karán, a témája: Istenképiség,
átistenülés,
emberi méltóság. Miután Kránitz Mihály
dékán úr megnyitotta
az eseményt, Puskás
Attila professzor atya a
bevezetőben elmondta,
hogy a konferencián
többek között az ember isténképisége és az
átistenülés közötti ös�szefüggésről lesz szó, illetve körüljárjuk ennek
kapcsán az emberi méltóság fogalmát is, amely mára már
a jognak is egy fontos kifejezése. Hozzátette, hogy az idén
is széles skálája szólal meg a magyar teológusoknak: A Sapienta és HTK mellett Pécsről, Debrecenből, azonkívül a
határon túlról: Gyulafehérvárról is érkeztek előadók.
Fodor György professzor atya előadásából megtudhattuk,
hogy az ószövetségi két teremtéstörténet világosan tanítja:
Az ember kiemelkedik a teremtett világból, nem tartozik
hódolattal a többi teremtménynek. A korabeli sumér és
akkád mítoszok az ember teremtéséről - bár hordoznak
hasonló elemeket, a Szentírás antropológiája mégis egyedülállóan letisztult. Érdekes, hogy a világ emberért való
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teremtésének gondolata megjelenik az egyiptomi mítoszokban, melyek így igen közel kerülnek a bibliai elbeszélésekhez.
Bodor Attila gyulafehérvári egyházmegyés biblikus atya
referátumában a Targumokban vizsgálta az istenképiség
jelentését. Egyszerűen, de felettébb érdekfeszítően mutatta be ezeknek az első bibliakommentároknak a világát.
Megtudhattuk, hogy a fogság után a zsidó nép az arám
nyelv használatára tért át, így vált szükségessé, hogy a zsinagógai felolvasáskor a héber szöveget fordítsák, illetve
magyarázzák. A Targumokban az ember istenképisége
problémákat vetett fel a zsidó magyarázók számára, melyek folytán három következtetésre jutottak: 1. ez a téma
nem a köznépnek való; 2. az ember hasonlít Istenre, de
semmiképp sem jelent ez azonosságot; 3. az istenképiségnek lényeges eleme a törvény megtartása.
Kocsis Imre előadásában a páli teológia lenyűgöző gazdagságába nyújtott betekintést. Hogyan is tanít Pál az istenképiségről? A görög eikon, vagyis kép, képmás, ikon
szó az Újszövetségben egyedül Pálnál szerepel pozitív
értelemben, s itt is Krisztusra vonatkozik, a szinoptikusoknál a császár, a Jelenések könyvében a vadállat képmását jelölik ezzel a szóval. A Kolosszei levél himnusza
(Kol 1, 15-20) alapján a professzor atya kifejtette: Az
egész teremtés és az egész üdvtörténet Krisztusra irányul. Az ember egyedül általa válhat azzá, akivé Isten a
teremtésben szánta.
Takács Gyula professzor atya arról elmélkedett, hogyan
mutatkozik meg az istenképiség a János evangélium
misztikájában. A kulcsszó a kölcsönös immanencia: “Maradjatok énbennem és én tibennetek” (Jn 15,4). Az „en”
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(=-ban,-ben) szócska, és a „meszosz” (=közép) szónak az
evangéliumban való előfordulását elemezve arra jutott,
hogy Krisztus bennünk sátorozása (vö. Jn 1,14) által nem
csak átmeneti szállásnak tekinti az embert, hanem testvérének vallja, vagyis Krisztus történetének a lényege, hogy
bennünk van, tudniillik a közepünkben.
Gyurkovics Miklós görögkatolikus atya az alexandriai egyházatyák tanítását világította meg. Alexandriai Kelemen
és Órigenész mindketten merítettek Platón azon gondolatából, miszerint az igazságról való beszédhez előbb igazzá
kell válni, ami az igazság ideájának szemlélésén keresztül
történhet. Kelemen az emeli ki, hogy ez a szemlélés lelki
szemmel történik, illetve, hogy az erkölcsi erőfeszítés, az
Ószövetség tanítása és a görög bölcsesség mind kevés
az igazzá váláshoz, ahhoz Isten segítsége kell. Órigenész
a szellemi élet fejlődésének a
határtalanságát mutatja be.
Tóth Judit irodalomtörténész
a Debreceni Egyetemről
Nüsszai Szent Gergely teológiájáról beszélt, azon belül
is az átistenülés témájáról.
Különleges kapcsolat, hogy
annak idején Vanyó László
professzor atyánál tanult itt a Hittudományi Karon, aki
egyébként a doktori disszertációját éppen Nüsszai Szent
Gergelyről írta. Tóth Judit a következőképpen tolmácsolta az egyházatya tanítását: Az ember nemcsak a teremtés
csúcsa, hanem a kinyilatkoztatás foglalata is. Megnyilatkozott benne az Isten, ezért a teológia helye.
A napot Perendy László professzor atya referátuma zárta,
melyben Nüsszai Szent Gergely magyar kutatóit mutatta
be röviden. A külföldön működő Ivánka Endre és Balázs
L. Dávid mellett természetesen maga Vanyó László professzor alkotott maradandót a témában. Örömteli volt
hallani Perendy László atya visszaemlékezését a patrológia tanszékként funkcionáló egykori pálos cellára (akkoriban még a Központi Szeminárium épületében működött
a Hittudományi Kar), ahol mindig pipaszag volt, a beázott
falakról mállott a vakolat, mégis négyen-öten mindig ott

tömörültek a patrológia szemináriumon többek között
például Orosz Atanáz püspök atyával.
2018. január 25., csütörtök
A Teológiai Tanári Konferencia második napja a filozófia
és a dogmatika bűvkörében telt. A délelőtt folyamán a
misztikus lelkiélet filozófiai megközelítéséről hallhattunk.
Szeiler Zsolt, aki a Sapientián és a Pázmány Egyetem Bölcsésztudományi Karán oktat filozófiát az átistenülés fogalmát elemezte a Dénesi misztika hagyományában. Két
szerző vázlatos bemutatásán keresztül tette ezt: Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész és Szentviktori Tamás. Az
előbbi szerző, Dénes - akinek kilétét máig homály fedi - a
mathein (=megtanulni) és a pathein (=elszenvedni) igék

összevetésével mutat rá, hogy Isten megismerése nem
egyszerű értelmi aktus, az ember itt “szenvedő” alany,
vagyis nem a lélek tevékenykedik hanem maga Isten a lélekben. A második szerző, eredeti nevén Thomas Gallus
teológiai antropológiájában azt a folyamatot mutatja be,
ahogy a lélek az átistenülés folyamán az angyalokhoz válik
hasonlóvá. Azt mondja, az átistenülés zenitjén a lélekre a
teljes leegyszerűsödés vár. Szeiler Zsolt konklúzióként azt
vonta le, hogy az átistenülés, Isten misztikus megtapasztalása tulajdonképpen a hétköznapi tapasztalattal fordított
irányú: Az átistenülés nem az Isten megragadása, hanem
éppen abban áll, hogy mi leszünk megragadva Isten által.
Ezek után Bakos Gergely bencés szerzetes, a Sapientia Filozófia Tanszékének tanszékvezető professzora mutatta
be, hogy miként gondolkodott Nicolaus Cusanus Isten
megismeréséről. Isten mindig olyan módon ajánlja föl
magát az őt keresőnek, amilyen módon az őt keresi. Min-
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den létező az Istenből mutat meg valamit, de mindegyik
mást és mást - akárcsak több portré ugyanannak az embernek más és más oldalát világíthatja meg. A XV. századi
gondolkodó ebből a szempontból használ egy érdekes ki-

Dr. Vincze Krisztián, Dr. Kránitz Mihály, Dr. Puskás Attila
fejezést. A degustare latin szó, annyit jelent, mint ízlelni,
de inkább csak épphogy megkóstolni, a nyelvem hegyét
odaérinteni. Ehhez hasonlítja Isten misztikus megtapasztalását. A sajátos szóhasználatra az is alapot adhatott Cusanusnak, hogy édesapja borkereskedő volt a Mosel vidéken - jegyezte meg egy kis humorral Bakos Gergely.
András István, aki a Gyulafehérvári Szeminárium rektora
és prefektusa is egy személyben, a posztmodern gondolkodásról festett érzékletes képet főként Gianni Vattimo
olasz filozófus szemüvegén keresztül. A posztmodern tulajdonképpen a modern kort követő erős változás, amiben
minden szétesik, ami erős volt gyengévé válik, mindenki
kisebbségbe kerül. A nyugati kultúra - akár akarja, akár
nem - Nietzsche hatása alatt áll. Isten meghalt, az istenkép
üressé vált, csak a keret maradt, amelybe mindenki magát helyettesítheti. Azonban Gianni Vattimo szerint még
sincs ok a kétségbeesésre, az olasz gondolkodó azt mondja, hogy Isten maga lépett ki a keretből, kiüresítette magát,
hogy helyet adjon a sokféle istenképeknek. Ha ezeket az
istenképeket a szeretet abszurditása vezérli, akkor összeállhatnak egy puzzle-lá, amely mégis Istent mutatja meg.

Baán István görögkatolikus atyát talán nem kell bemutatni, Miskolcon és Nyíregyházán is tanít, Esztergomban is
oktatott. Elmondta, hogy Vanyó László professzor atyának
sokat köszönhet, ő vonta be például az Ókeresztény Írók
sorozat fordítói közé.
István atya a keleti liturgia szövegein keresztül
vizsgálta az átistenülés
fogalmát. Két fontos
gondolatot
emelnék
ki az elmondottakból:
egyrészt hogy az isteni
Ige megtestesülésével
az emberséget már átistenítette.
Másrészt
pedig, hogy az átistenülés nem csupán egy
szemlélődés,
hanem
arról van szó, hogy az
embert átjárja az isteni
valóság.
Diósi Dávid gyulafehérvári atya szintén a liturgia felől közelítette meg az istenképiséget. Gyönyörűen fogalmazta
meg Nagy Szent Leó pápa nyomán, hogy az, ami megmutatja Krisztust - emberi valója - egyben el is fedi őt. Jézus
valóban csak a hit szemével látható. Az ő korában élni
nem volt tehát előny. Ami akkor az embereknek látható
volt - átment a szentségekbe.
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aki nem a saját határai átlépésére törekedett Isten kárára,
hanem azt akarta, hogy Isten dicsősége nyilvánuljon meg
az ő saját végességében, aki hagyta Istent Istennek lenni,
ez pedig nem más, mint az istenember Jézus Krisztus.
Kránitz Mihály professzor atya az emberi méltóságról beszélt Szent II. János Pál pápa tanításában. A valóban szent
szentatya első enciklikájában a Redemptor Hominisben
ezt a kérdést tárgyalja. A kereszten értünk szenvedett
Krisztus visszaadta az ember méltóságát. Az Egyház feladata, hogy ezt a méltóságot úgy mutassa be, hogy az vonzó legyen. A pápa hangsúlyozza: az Egyházat nem lehet
feltartóztatni Krisztushoz való haladásában. De az egyház
nem is lehet gittegylet, nem lehet tétlen - teszi hozzá az
Alapvető Hittan Tanszék tanszékvezetője. Hát kinek a felelőssége, hogy szóljon az emberhez? “Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” (ApCsel 4,20).
2018. január 26., péntek
A Teológiai Tanári Konferencia záró napján az erkölcsteológia és a kánonjog került terítékre immár sok aktuális gyakorlati problémát is feszegetve. A délelőtti blokk
- amelyből tulajdonképpen ez a szűk utolsó nap állt - Laurinyecz Mihály professzor atya előadásával kezdődött.
A Hittudományi Kar morálteológusa többek között a
lombikbébik nagyon is húsbavágó kérdéséről beszélt, bemutatta, hogy ebben a kérdésben valóban nem egyszerű
állást foglalni (lehet-e vagy nem lehet?), hiszen a mérleg
egyik oldalán ott az eredmény: egy új ember született a
világra, azonban a mérleg másik karján ott a súly: milyen
árat kell ezért fizetnünk, hogyan történik mindez?

Görföl Tibor, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
szisztematikus telológus oktatója bámulatos könnyedséggel tárta föl Wolfhart Pannenberg teológiai antopológiájának mélységeit. A 20. század talán legnagyobb
protestáns gondolkodója megvilágítja, hogy ha az evolúciót teológus szemmel nézzük és komolyan vesszük,
akkor nem zárható ki, hogy az idők során egyszer az
embernél is magasabb rendű lények jelenjenek meg a
földön. Teológiailag ezt a lehetőséget egyetlen dolog cáfolja meg: az, hogy Krisztus emberként testesült meg.
A sok rendkívül értékes szempontból, ami említésre került, csak további egyet emelnék ki. Pannenberg szerint a
bűn lényege, hogy az ember nem akarja elfogadni saját határait, át akarja azokat lépni, és így hasonlóvá akarja magát tenni Istenhez. Egyetlen ember volt a történelemben,

Papp Miklós görögkatolikus atya - aki a Sapientián oktat
morálteológiát - folytatta a sort. A theószisz, azaz az átistenülés perszonális szempontjainak hangsúlyozásáról
beszélt ebben a tudományágban. Idézte Ferenc pápát,
miszerint az íróasztal-szagú teológusok, akik elfelejtik
az emberi sorsokat, eltorzíthatják a teológiát. Kiemelte, hogy az istenképiség Isten ajándéka, ebből két dolog
következik: nem lehet kiérdemelni, de elveszíteni sem.
Ugyanakkor a morálteológus professzor rávilágított,
hogy - bár a Fiúisten valóban magára vette az emberi természetet, és megváltott minket - ez nem jelenti
azt, hogy a Szentlélek működésére már nincs is szükségünk. Éppen a Szentlélekkel való szabad együttműködés által válhatunk egyre inkább hasonlóvá
Krisztushoz, Isten igazi képmásához. Hogyha ezt a
perszonális dimenziót szem elől tévesztjük, elfelejtjük, akkor igen könnyen veszélyes tévútakra juthatunk.
Papp Miklós ezentúl megkapóan kifejtette, hogy a morálteológia kiindulópontja az elbűvöltség. Mi, keresztények
nem összeszorított foggal akarunk betartani bizonyos szabályokat, hanem Isten csodálatos terveitől és az ő nagyságától megigézve akarunk krisztusiak lenni, mert bizalom
ébredt bennünk iránta, aki kinyilatkoztatta nekünk, milyen hatalmas is a mi Istenünk. Az evangélium valóban
örömhír.
A konferencia utolsó előadását Szuromi Szabolcs Anzelm
professzor atya tartotta, aki a kánonjog szemszögéből
közelítette meg az emberi méltóságot. Egyetemünk rektora elmondta, hogy a római jog nagyon is hatással van
az egyházjogra, és ez a
szakrális jellege miatt lehet így. Érdekes, hogy - bár
a legtöbb ókori állam joga
szakrális jellegű volt, azaz
valamilyen istenség rendelésére vezették vissza a
létjogosultságát - a római
jog nem hivatkozik a római
vallás antropomorf isteneire, hanem azokon túlmutat,
valami magasabb rendűben
találja meg alapjait. Emiatt
használhatja fel a kánonjog.
Megtudhattuk, hogy az em-

Vizvárdy Rita SSS és Obbágy László atya
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beri méltóság jogi szempontból való megítélésének fejlődésében, alakulásában kezdetektől fontos szerepe volt az
egyháznak. Francisco de Vitoria már a XVI. század hajnalán kimondta a spanyol gyarmatosítás kapcsán, hogy
hajszálpontosan ugyanolyan jogokat kell biztosítani a
dél-amerikai őslakosoknak, mint a conquiztadoroknak.
Azonban az emberi méltóság önmagában üres fogalom,
nagyon fontos mit értünk rajta. Miért méltóság? Mert
tisztelni kell. Miért kell tisztelni? Mert az istenképiség
hordozója. Az emberi méltóság azt védi, amit Isten látott,
és nagyon jónak mondott. Ez az Egyház álláspontja. De
amit ma sok alkotmányban emberi méltóságnak neveznek, az valójában nem emberi méltóság. Ez a fogalom valláspótlékká vált, hogy annak is tiszteletet követeljen, azt is
jónak mondja, amire Isten nem mondta, hogy jó.
A konferenciát Puskás Attila professzor atya zárta le. Beszédében kiemelte, nagy öröm, hogy az elhangzott 20 előadásból 8-at új előadók tartottak, akik
idén szólaltak meg először ezen konferencia keretei között. Jó új hangokat, friss szempontokat hallani.
A konferencia arra a kérdésre kereste a választ, hogy
ki az ember, mi az ember, és mi következik ebből? Ez
súlyos kérdés, amelyet csak a teológia és (esetleg) a filozófia mer föltenni. Mert minket az ember a maga

Kabai Sára

Haiku
Vízből vörösbor.
Mennyegzői csoda volt.
Ennyi kezdetben.
Víz és vörös vér.
Oldalából kifolyó.
Értünk, kereszten.
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egészében érdekel. A professzor atya felvázolta a konferencia ívét: a Szentírásból indultunk ki (honnan máshonnan?), majd az atyák tanításának megvizsgálásán
keresztül jutottunk el a szisztematikus teológiai reflexióig. Ezek után jöttek az ebből fakadó gyakorlati következtetések. A konferencia két csomópontja a dogmatikus teológus szerint a misztérium és az identitás volt.
Csak az tudja igazán szeretni az életét és embertársai életét, és szolgálni, aki misztériumként tekint rá.
Identitásunkhoz pedig akkor kerülünk egyre közelebb, ha ezt a három kérdést tesszük föl magunknak:mi az eredetünk? kikhez tartozunk? és hova tartunk?
Puskás Attila nagyra értékelte a konferencia baráti, nyílt
és őszinte légkörét, azt hogy itt nem riválisokként nyilvánulnak meg az emberek, nem okosakat akarnak csupán
mondani, hanem hálásak hogy tudnak tanulni egymástól.
A jövő nyitott, a következő konferencia témája még nem
meghatározott, de a szervezők szívesen várják az ötleteket.

Képek forrása
Magyar Kurír – katolikus hírportál
https://www.mag yarkurir.hu/nezopont/atistenules-es-emberi-meltosag-teologiai-tanarok-konferenciaja-budapesten
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Ondi Alex – Szakacs Péter

Spanyolország és Portugália
diák szemmel
Ízelítő hallgatóink Erasmus élményeiből

Ondi Alex negyedéves teológus hallgató, papnövendék a
2017/2018-as tanév őszi szemeszterét töltötte Madridban,
Szakács Péter pedig a tavaszi szemeszter végezte Portugáliában. Milyen diáknak lenni külföldön?
Pozitív élmények és nehézségek, na és két
csodálatos déli város.
Ondi Alex:
Lehetőségem nyílt arra, hogy Erasmus
ösztöndíjjal 2017 szeptemberétől kezdve, az őszi félévben, öt hónapig a madridi
Szent Damazusz Egyetemen tanuljak. Papnövendékek körében nem gyakori az effajta kalandvágy. Én viszont úgy éreztem, ha
ezt a lehetőséget most nem használom ki,
soha nem fogom megtapasztalni ezt az élményt. Lássuk, miből is állt ez az öt hónap!
Elsősorban azért küldenek diákokat távoli
tájakra, hogy érdekes, otthon is hasznosítható dolgokat
tanuljanak, és azt a tudást hazahozzák magukkal. Liturgikát, archeológiát, egyháztörténelmet, valamint szisztematikus teológiából az Eukarisztiáról tanultam, egy jó hangulatú, modern egyetemen, felkészült tanároktól. Minden
Erasmus-os diák magának szervezi meg, hol lakjon, én a
Madridi Szemináriumban éltem nyolcvan növendéktársammal együtt.

Felfedezni egy mediterrán, nagyon élhető, valóban gyönyörű nagyváros jelenét és múltját: a királyi palotát, a hatalmas
cédrusligeteket, bennük a polgárháborús bunkerek bástyáit,

híres palotákat (Cerralbo múzeum, Sorolla-ház); végigjárni a világ egyik leghíresebb múzeumát, a Prado-t, a Királyi Szépművészeti Akadémiát, a Reina Sofía múzeumot;
később pedig Madrid környékét: Segovia-t, Toledo-t, ami
tényleg maga az élő történelem: a Szefárd múzeum, az El
Greco múzeum, a székesegyház elképzelhetetlenül gazdag
gyűjteménye épp abból a korból, amelyből itthon nekünk
nem sok tárgyi emlékünk maradt a török pusztítás miatt.
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Az utca embere különösen kedves,
közvetlen és segítőkész. Vonaton
utaztam, mikor például felszállt egy
nyugdíjas hagyományőrző csoport,
és ott táncoltak, zenéltek, énekeltek,
tomboláztak a vonaton, mert épp valamit ünnepeltek. Nem nehéz ilyen
önfeledt csoportokba ütközni, akik
rögtön beszédbe elegyednek a jövevénnyel is.
Szerencsére nem volt komoly gondom a spanyol nyelvvel. Idővel persze
a spanyol kiejtéssel beszélt angolhoz
Ondi Alex
is hozzáedződtem. És mi a helyzet a
honvággyal? Kifejezett honvágyam
nem volt, hála talán a modern technikának, amely segítségével bármikor beszélhettem az otthoniakkal.
Utólag sem bántam meg, hogy kimertem lépni a megszokott kerékvágásból, bár néha már boldogan elfogadtam
volna egy-egy újdonság és rendkívüliség nélküli napot.
Mindenkit arra bátorítok, hogy ha van lehetősége és lenne
kedve, bátran vágjon neki az ismeretlennek, mert az ember
mindig „többként” tér haza, mint ahogyan elindul az útra.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ehhez az élettapasztalathoz segített, főleg Beer Miklós püspök úrnak,
valamint Molnárné Kati néninek, gimnáziumi spanyoltanáromnak, aki megszerettette velem a spanyol nyelvet.
Szakács Péter:
A 2017/18-as tanév második félévét a Portugáliai Katolikus Egyetemen töltöm, Lisszabonban. Mielőtt megérkeztem, kicsit aggódtam, mivel miután elnyertem az ösztöndíjat, kiderült, hogy nincs angol nyelvű képzés a karon,
tehát az óráimat portugálul fogom hallgatni. Ezért még
Magyarországon elkezdtem portugálul tanulni, hogy ne
teljesen nyelvtudás nélkül jöjjek ki.
A megérkezés után viszont minden aggodalmam elszállt,
ugyanis kiderült, hogy az óráimat tényleg portugálul fogom hallgatni, de minden beadandót és vizsgát csinálhatok
angolul. A karon jelenleg én vagyok az egyetlen Erasmusos
diák, így a beilleszkedés is kicsit könnyebb, mert csak a helyi hallgatókkal van kapcsolatom, velük viszont nagyon jó.
Néhányan kiválóan beszélnek angolul, akik viszont nem,
azok annál hevesebben magyaráznak portugálul, amit
egyelőre még elég korlátozottan értek. Abban viszont egyik

csoport sem különbözik, hogy nagyon segítőkészek, nagyon értékelik, hogy próbálok a nyelvükön beszélni velük.
Az egyetemi rendszer nagy vonalakban hasonló a magyarhoz, talán annyi különbséget tapasztaltam eddig,
hogy a vizsgák általában írásban vannak, nem szóban,
illetve minden tantárgy teljesítésének követelménye egyegy házi dolgozat megírása. Ezek a tantárgyhoz kapcsolódva, de azon belül szabadon választott témában írt kisebb dolgozatok, amik célja alapvetően az, hogy a hallgató
a tantárgyon belül érdeklődjön, keresgéljen kicsit.
Lisszabon igencsak érdekes város. Délről a Tejo folyó torkolata határolja,
ami valójában egy
nagy tó, délnyugaton pedig már
látható az óceán,
az időjárást ez erősen meghatározza.
Csak úgy, mint
Róma, a legenda
szerint Lisszabon
Szakács Péter
is hét dombra
épült. A városban
nagyon kevés a sík terület, gyakorlatilag a folyóparttól
kezdve dombok vannak, folyamatosan. Az időjárás mediterrán, mint ahogy az emberek életritmusa is.
Úgy gondolom, hogy megéri egy félévet külföldön, teljesen
ismeretlen környezetben tanulni, élni. Rengeteg új tapasztalattal gazdagodik az ember, sok új embert ismerhet meg,
illetve belecsöppenhet egy új kultúrába, gyakorolhat vagy
megtanulhat egy-két új nyelvet. Mindenképp az mondom,
hogy megérte pályázni és vállalkozni a kalandra!

Fotók: Ondi Alex és Szakács Péter
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Sárosi Nóra

Követsz-e utamon?

Könyvajánló Bacsa Dávid
„Apa leszek gyermek nélkül” című verseskötetéhez*

„Magányos szellem a lélek,
A révbe akar érni,
S már nem félek,
Szabadon szeretni.”
(Bacsa Dávid: Vixi moriturus részlet)
Alázat, hűség, hitelesség, önzetlen szeretet, szolgálatkészség. Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok sokszor elvárásként merülnek fel egy hívőben az Egyház papjai felé.
Igazán szerencsésnek mondhatja magát az az ember, aki
közvetlen közelről megtapasztalta már egy pap ezen értékes tulajdonságait, s nemcsak naiv, távoli ideaként élnek
a képzeletében. Bacsa Dávid atya verseskötete éppen egy
ilyen, végülis kifürkészhetetlen lelki valóságba ad őszinte
betekintést az olvasó számára.
A kötet címadó versében (Apa leszek gyermek nélkül) a
szerző metaforikus köntösben foglalja össze hivatásának
programját („Ige leszek szavak nélkül…”) A Verseim című
írása egy az egyben költői hitvallás, ars poetica: „Versem
legyen az énekem, mit szárnyra vesz a végtelen”. A kön�nyed, dallamos hangvételű verseken (Álmodom Veled,
Hullik hullik, Kismadár) túl az életre visszatekintő, számadó jellegű költeményeket (Curriculum vitae, Számvetés) és himnikus gondolatokat (Az Úr: „Áld a vihar, és áld
a madárdal…”) is olvashatunk. Olykor az istenkereső lírai
Én bukkan fel a sorok mögött (Köztetek voltam: „Nyugtalan szívvel szólongattam szépen, s magamba roskadtam az
egyedüllétben.”, Önarckép: „Nem látom arcod fényét…”),
máskor az emberiséget mindenkor égető kérdéseket teszi fel a költő (Genezis: „…mi végre élek én?”, Feleletre
várva: „…a csillagok mind éretted vannak. De ki adta Neked?”). Nem véletlenül használja az előszóban Kuminetz
Géza professzor atya a „papi líra” műnem-megnevezést.

Gyakran visszatér, mintegy átíveli a kötetet a papi hivatás
témájával foglalkozó (A pap: „Szemétlerakóvá tesznek emberek…”, Társas magány: „Nem leszek senkié érted, hogy általad mindenkié legyek.”,), az elköteleződéssel összefüggő
lelki krízist említő versek (Golgota: „Megérte-e feláldozni
mindent…?”,Vagy-vagy: „Ki ölel át hideg éjszakán?”), és
az Istenhez szóló egyéb fohászok, mint például a Könyörülj rajtam… című költemény. A szerző irodalmi és zenei tájékozottságáról már pusztán a címek is árulkodnak
(Anyegin, Pilinszky emlékére, Lammermoori Lucia, Salieri, Violetta éneke), máshol teljes sorok tükrözik az atya
nyelvismereti fortélyait („Alea iacta est”, „Quis ut Deus”).
A nyolc év alkotói munka gyümölcseként összeállított
sokszínű kötet nem pusztán egy papi életre készülő fiatal
férfi intellektuális gondolatait tartalmazza, a könyv a maga
egészében is egy imádság („Versben kereslek Istenem.”),
amellyel a szerző nemcsak a saját belső világát tárja fel,
hanem általa Istenhez is felemeli valamennyi olvasóját.
Így Bacsa Dávid atya gondolatait bátran merem ajánlani
mindazoknak, akik a pályájuk sorsdöntő fordulópontjához érkeztek, érkeznek, vagy csupán a mindennapi életük
során szeretnének elmélkedni az Istennel való kapcsolatukról, annak hitelességéről, mélységéről.

*A kötet 2017-ben magánkiadásban, adományokból jelent meg. A szerzőnél, Bacsa Dávid atyánál kapható. A készítésében közreműködtek karunk hallgatói: Lovas Fruzsina Andrea a grafikai munkákat végezte, Németh Gábor pedig a tördelést. (A szerkesztőség)
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„FEL KELLETT ISMERNEM, HOGY
MINDIG ISTEN TENYERÉN VAGYOK”
Interjú Kemenes András zongoraművésszel

Az Isten-hitbe is így nőtt bele?
Igen, vallásos családban nőttem fel: bátyám (Kemenes
Gábor) nagykovácsi plébános, nővérem (Kemenes Ágnes) pedig szociális testvér lett. Katolikus család lévén
mindennek megvolt a rendje, szabálya, annak a maga
természetességével és egyértelműségével. Később kellett
megküzdenem a kérdésekkel – értelmiségiként a kételkedés kötelességét is magamévá téve –, amelyekre a Szentírás egyre mélyebb értelmét kutatva válaszokat nyertem.

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek
olyan régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály
Zoltán) Ebben a szellemben született meg az az ötlet, hogy
zeneakadémiai tanáraimmal interjúbeszélgetéseket kezdeményezzek. Ennek első gyümölcsét olvashatják most:
Kemenes András, aki a hazai és a nemzetközi koncertélet
állandó szereplője, s a zongorázásnak nemcsak művésze,
de tanára is: alma materében és szerte a világban, zenei
élete mellett lelki-hívő életéről is tanúságot tett közös beszélgetésünk alkalmával.
Hogyan és mikor lépett be az életébe a zene?
Beleszülettem. Édesanyám kórusban énekelt, Bach János passióját és más oratóriumokat. Ott volt Bartók búcsúkoncertjén. Testvéreim is mind zenéltek, s mikor hatévesen elkezdtem zongorázni tanulni, a szokásosnál egy
kicsit gyorsabban haladtam. Tizenegy éves koromban
felvételiztem a Zeneakadémia előkészítő tagozatára, ahol
Rados Ferenchez kerültem.
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Mit jelent az Ön számára a zene? Mi az, amit fontosnak
tart benne?
Olyan ez a kérdés számomra, mintha megkérdeznénk a
halakat, hogy mi a véleményük a vízről. Nem a zenében
tartok fontosnak dolgokat, hanem maga a zene az az éltető közeg, amelyben benne élek, mozgok és vagyok.
Tanulmányait a Zeneakadémián Rados Ferenc mellett Kadosa Pálnál és Kurtág Györgynél, majd Moszkvában (Csajkovszkij Konzervatórium) és Drezdában (Carl Maria con
Weber Hochschule für Musik) végezte. Majd az egykori tanulóból szenvedélyes, elkötelezett tanár lett. Tanított a kecskeméti Kodály iskolában, a Semmelweis utcai tanárképzőn,
ma pedig a Zeneakadémia zongora tanszakán. Mi az, amit
a tanításban a legfontosabbnak tart?
A hallgatók kapcsolatát a zenével. Azt próbálom meg átadni, amit én is tanultam: hogyan lehet a dolgok mélyére
ásni, az összefüggéseket jobban megérteni.
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középiskolába járt. Személyében olyan csodálatos, hívő
lánnyal találkoztam, akinek a hite beragyogta az én megkopott, megszokott hitemet, s az életünk során az istenszeretetben is együtt növekedhettünk.
Négy gyermekünk van, akik nem a művészi pályát választották, de valamilyen formában jelen van életükben
a zene: például lányom vezényelte a februári ’Misztrál
20’ koncerten a Csíkszerda improvizációs kórust.
Elégedett azzal, amit elért?
Remélem, hogy nem. Bérmálkozásomkor a Szentlélek
különleges ajándékaként a nyughatatlanság lelkét kértem
arra gondolván, hogy sosem akarok majd bepocsolyásodni: minden nap újra meg kell térni, hogy így Istenben találhassuk meg nyugalmunkat.
Úgy gondolom, hogy egy távoli csillag mindannyiunknak
kijelöli az irányt, amerre mennünk kell, nekünk pedig
elég az előttünk lévő néhány lépéssel foglalkozni.
Internetes oldalán előző év novemberétől naponta megjelenik egy-egy haiku a napi evangéliumhoz kapcsolódva. Mesélne erről az ötletéről? Mi indította erre?
Indítást és hívást éreztem, hogy belekezdjek. A haiku szigorú, formai követelményét (5-7-5 szótag) veszem csak át,
amely egyfajta kiemelés kíván lenni az evangéliumhoz. A

szavak ilyen játékával és egy-egy hozzá kapcsolódó képpel olyan részletét szeretném megmutatni, mely látszólag
nem utal vallásosságra, de a keresőbe beírva mégis az
evangéliumot adja ki. Ez egyfajta megszólítás kíván lenni,
bízva abban, hogy így eljut másokhoz is. Gyermekeim a
haIGE nevet adták neki.
Mit üzenne a fiataloknak? Mi az, amit mindenképp beletenne az útitáskájukba?
Azt mondanám, hogy dobjanak ki mindent. Mindent,
amiben nem veszik észre Isten jelenlétét; és örüljenek
mindennek, amiben felfedezik. Azt a felismerést és tapasztalást, hogy valaki a tenyerén hordoz, s bátran ráhagyatkozhatom.
Fenyves Krisztián

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus országos
logópályázatára készült munkája

Kemenes András

haIGE
Mt 6,7-15 (február 20.)
papa név ország
szándék kenyér tartozás
próba szabadság

Mk 8,14-21 (február 13.)
most sem értitek
még mindig nem értitek
nem érted érted

Mesélne a családjáról? Családja életében is jelen van a zene
élő valósága?
A feleségem is muzsikus, zongoratanár. A zenének köszönhetően találkoztunk és ismertük meg egymást,
ugyanis négy évig tanítottam, amikor a kecskeméti szak-
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Hit és hivatás

re adott esetben rá lehet csodálkozni, hátha fölteszik maguknak a kérdést az életviteli problémákkal küzdő szülők,
hogy honnan van a fény, a biztos irányzék egy ember
életében. Ha a kérdés megszületik, előbb-utóbb meg lesz
rá a válasz is.

Hallgatói interjúk

Dr. Vaszil László gyermekorvos, Melegh Csongor geológus, Vizy Márton zeneszerző és Sipos Annamária önkéntes
– karunk levelező tagozatos, teológus hallgatóit kérdeztük
arról, hogyan tudják összeegyeztetni tanulmányaikat,
hitüket a hivatásukkal.
Mi a foglalkozásotok?
V. L.: 1999-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 2005-ben szereztem meg a csecsemő- és
gyermekgyógyász szakvizsgát, azóta házi gyermekorvosként dolgozok egy Budapest környéki kisvárosban.
M. Cs.: Geológus vagyok, a szakmának egy igen szűk
szegmensével: környezetvédelemmel foglalkozom, egész
pontosan szennyezett területekkel. Kollégáimmal meg
kell határoznunk a szennyezésnek a mértékét, meg kell
határoznunk azt, hogy ez miként szüntethető meg és ezt
ki is kell viteleznünk. Azért szeretem a szakmámat, mert
úgy gondolom hasznos tevékenység, hogy úgy adhatunk
vissza egy földállapotot, hogy az meg van tisztítva.
V. M.: Zeneszerzéssel foglalkozom, azon belül is a zenés
színház műfajában musical darabokat írok. Legutóbbi
művünk az Én, József Attila c. darab a Madách Színházban fut - Istennek hála - nagyon nagy sikerrel, a premier
óta közel 70 ezren tekintették meg. Most két új darabon
dolgozunk párhuzamosan, az egyiket most fejezzük be, a
másikat nemrég kezdtük el. Olyan új művek motiválnak,
amelyek mély érzelemvilággal rendelkeznek, témájuk,
drámai tartalmuk pedig képes a mai embert megszólítani.
A katarzis (megtisztulás) a művészet egy nagy lehetősége,
meggyőződésem, hogy komoly hatással lehet az ember
jellemfejlődésére is.

S. A.: Ingatlan hasznosítással foglalkozom, de leginkább
önkéntesként dolgozom. A Menhely Alapítványban ételosztásban, adományszerzésben segítek, valamint van a
hajléktalanok számára egy program, amely a társadalomba való visszaintegrálódásukat segíti és ebben is részt
veszek. Itt albérlet és munkakeresésben segítem őket. A
Fedél Nélkül újság postázási munkáit végzem, valamint
a Menhely Alapítvány krízisautóján végzek szolgálatot kéthetente egy éjszaka. Utcán lévő hajléktalanokat
látjuk el, visszük menedékhelyre - rosszabb esetben orvoshoz. Dolgozom még a Caritas Bazilikához tartozó
raktárában, ott főleg adománygyűjtés és szállítás, valamint ruha és tartós élelmiszerosztás a munkám. Jelenleg tanfolyamot végzek a Tábitha gyermek-hospice házban, és a jövőben ott is szeretnék szolgálatot teljesíteni.

Interjú

E f f a t a 2 0 1 8 • TA V A S Z

M. CS.: Meggyőződésem, ha az ember természettudományos vagy egyéb világi tudományok között elér egy szintet, akkor a hitbeli tudásának is azonos szinten kell lennie,
különben feszültség keletkezik a kettő között. Véleményem szerint a teológia és a geológia nem áll messze egymástól. Ugye van a vicc is, hogy mi a különbség a teológus
és a geológus között? Ég és föld. Prohászka Ottkár például
Föld és ég címmel is írt könyvet, de a plébánosunknak is
van geofizikai végzettsége.
V. M.: Az a helyzet, hogy egyrészt szerintem az itt tanultak egy hitben elmélyülést kereső keresztény ember számára nélkülözhetetlen ismereteket és tudást biztosítanak,
másrészt nekem fontos, hogy adott körülmények között
felmerülő kérdésekre - például jövőbeni evangelizáció
során - igényes és megalapozott válaszokat tudjak adni,
legyen az ember lába alatt stabilabb talaj.
S. A.: Szerintem nem kérdés, hogy tudom hasznosítani-e
az egyetemen szerzett ismereteket a munkám során.

Áldás vagy teher család és munka mellett a tanulás?
V. L.: A munka és a család mellett is nagy örömmel tanulok. Az orvostudományi egyetemen az ember megtanulja tisztelni a tudást, mert a saját bőrén tapasztalja, hogy
mennyi munka áll egy - egy részterület elsajátítása mögött. Korábban az orvosi egyetemen és most itt a Pázmányon is minden szombaton újra és újra ámulatba ejt az a
hatalmas tudás, amivel az oktatóink kiállnak a katedrára,
és semmihez sem fogható szellemi élvezetet nyújt az, hogy
én meg ott ülhetek a padban.
M. Cs.: A családom részéről nagyon nagy áldozat, hogy
szombatonként nem vagyok otthon. Engem az itt tanultak
rettenetesen kikapcsolnak, és ezt a feleségem értékeli, látja
rajtam, hogy ez engem érdekel, feldob. A vizsgaidőszakok
nagyon nagy terhet jelentenek számomra, a tanulás gyakorlatilag a gyerekfektetés után kezdődik, és ez a vizsgákra nem gyakorol túl jó hatást.
V. M.: Szívesen cserélnék azokkal a hallgató társaimmal,
akiknek a vizsgaidőszak kikapcsolódás, de komolyra fordítva a szót - számomra a teljes szombati napok családi
életből történő kiemelése jelent igazán nagy áldozatot,
amiért a feleségem feje fölé rajzolhatnék fényes glóriát,
aki nagylelkűen támogat.
Gerlachfalvy Réka

Mit jelent számotokra hit? Össze tudjátok egyeztetni a teológián tanultakat a munkátokkal?
V. L.: Az itt szerzett tudással a hitemet szeretném tovább
mélyíteni, hogy minél inkább olyan életet tudjak élni,
amin egyre jobban átsugárzik az isteni öröm, és azt szeretném, hogy ebben az örömben minél többen részesedjenek. Gyermekorvosként minden gyermek megszületésekor együtt örülök a szülőkkel és onnantól fogva felelős
vagyok a megszületett gyermek testi - lelki egészségéért.
Amikor 3-4 évvel később a szülők elválnak, tehetetlen keserűséggel nézem végig ahogy a gyermekek tönkremennek, ártatlan áldozatként lelkileg megrokkannak a szüleik
önző ostobasága miatt. A rendelőben nincs idő és nem
is lenne helyénvaló, hogy „prédikáljak” vagy családterápiás üléseket tartsak a házasságról, de nem hagy nyugodni
az a felelősség, ami a rám bízott gyermekek miatt terhel.
Ezért próbálok úgy élni és úgy végezni a munkámat, amiFotópályázatunk 3. helyezettje, Németh Gábor képe.
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Az Istent szeretÔknek
minden javukra válik

Dehogy tűnt el, ezt csak ő hazudta, Amikor
hazament véres volt az öltözéke, az édesanyja számon kérte. Azt hazudta –mindenben hazudott –, hogy a kocsmában verekedett. Ráakarták fogni, hogy ministráns
volt, hogy lejárassák a ministránsokat. Az
édesanyja megosztotta a falubéli asszonyokkal, hogy a fia a papgyilkosság éjszakáján véres öltözékben jött haza, ezért az
asszonyt, amikor a laktanya melletti répaföldeken kapált agyonlőtték.

Interjú Brenner József atyával

man ott tanultunk. Amikor befejeztem a
szemináriumot, akkor 22 éves voltam, Rómából kaptam engedélyt a szentelésre.

Brenner János
Május 1-jén Szombathelyen avatták boldoggá Brenner
Jánost, a Kádár-korszakban brutális kegyetlenséggel
meggyilkolt papot. Testvérével, Brenner József atyával, a
Veszprémi Szeminárium spirituálisával beszélgettem.
Önök mind a hárman papok lettek. Hogyan alakult a
hivatásuk?
Mind a hármunk hivatása egész más volt. A legidősebb
testvérem László volt, aki gyerekkora óta papnak készült,
ő volt a legkomolyabb a családban. János testvérem az
államosítás után állami iskolába került, annyira szocialista módon ment a nevelés, hogy megunta és ő is elkerült
Zircre gimnazistaként, ott érettségizett. Én pedig 1949-ben
fejeztem be a 8. osztályt és osztályidegenként elhatároztam, hogy pap leszek és kisszemináriumba jelentkeztem,
de az sem tartott sokáig, mert két év után szétrúgták. Magán úton tanultam tovább, magán úton érettségiztünk a
szerzeteseknél, amit sokáig nem ismertek el. Ellenben a
Budapesti Hittudományi Akadémián szívesen vették ezeket az érettségiket. A változások miatt 1952-ben, Győrben
összetalálkoztunk, volt egy olyan év, amikor mind a hár-
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Mind a hármojuknak veszélyeztett volt az
élete?
Nemcsak nekünk, hanem minden papnak.
Én is megjártam a Gyorskocsi utcát. Mindszenty beszédéből, a Szentatya beszédéből
és a pesti kispapok által készített naplóból
készült egy anyag, amit 1956-ban a Szombathelyi Egyházmegyében is terjesztettünk. Ezért kerültem a Gyorskocsi utcába.
Abban az évben, amikor Jánost meggyilkolták (1957), öt
papot gyilkoltak meg hasonló módszerekkel. Kimondottan megfélemlítésnek szánta a hatalom a püspökök és a
papok felé, hogy ne dolgozzanak.

A testvérét harminckét késszúrással ölték
meg. Mi volt az oka az ilyen fokú brutalitásnak?
A halálát pontosan eltervezték. Jánoson télikabát volt, az
védte, ezért a harminckét késszúrás. A befejezésnél volt a
gond, mert beakarták dobni egy száraz kútba. Amikor a
kúthoz lehúzták, egy farkaskutya ugatása megzavarta az
elkövetőket. A házból előjött az asszony és a lánya, fel-

A testvérével az volt a gondja a rendszernek, hogy az ifjúságot összefogta?
1956-ban kik lázadtak először? A fiatalok. Amikor látták,
hogy a fiatalok lázadnak, akkor pártösszejöveteleket tartottak, ahol elhatározták mit kell tenni, hogy az Egyház ne
tudjon hatással lenni a fiatalokra. Így eljutottak azokhoz
a papokhoz, akik jól foglalkoztak a fiatalokkal. Egy-két
papnak volt megengedve, hogy valamit tegyen, azoknak,
akik benn voltak a békemozgalomban és jelentettek. Már
a rómaiak is ismerték az oszd meg és uralkodj elvét. Ez
akkoriban úgy működött, hogy ezeket a papokat kiszemelték és félreállították.
Brenner János Rábakethelyen volt káplán, amikor 1957
decemberében egy éjszaka beteghez csábította egy fiú.

kapcsolták az udvaron a villanyt, és a gyilkosok otthagyták az udvaron Jánost, aki még élt és hörgött, majd eltűntek. Ekkor kezdődött a nagy hűhó. Azok nyomoztak, akik
gyilkoltak. Azt, hogy mi történt valójában, csak 1989 után
tudtuk csak.

Úgy hírlik, hogy az illető eltűnt a sötétben…

Meglettek a gyilkosok?

Brenner János hívei körében

Brenner József atya (Fotó: Magyar Kurír)
Soha. Hatvan év után megtudtam, hogy az a férfi, akit
kétszer halálra ítéltek a testvérem meggyilkolásának vádjával, 1956-ban embereket csempészett át a határon. Őt
fogták el. Először halálra ítélték Szentgothárdon, majd
Szombathelyen, ezután felment Pestre, ahol felmentették
és rehabilitálták. Ezt
követően kilenc évig
nem volt gyilkos. Kilenc év után elővették
azt a fiút, aki a gyilkosság estéjén elcsalta Jánost a plébániáról. Nem
akarta aláírni az ellene
megfogalmazott
vádat. Azt mondták neki,
hogy vagy aláírod vagy
kiugrasz az ablakon,
ezt a vádlott mesélte el
később, amikor kiszabadult. Ez az ember hét
évet ült a börtönben. A
szabadulása után sem
merte elárulni a felbujtóját, mert félt. Valószínűleg még mindig él ez a személy,
77-78 éves lehet, elképzelhető, hogy külföldre ment.
Önt is kihallgatták a nyomozás során?
Mi az, hogy! Alig lehetett eldönteni, hogy tanú vagyok
vagy vádlott. A perekre nem hívtak meg bennünket, hanem a nyomozásra Szentgothárdra, ami határsávon volt.

47

Interjú

E f f a t a 2 0 1 8 • TA V A S Z

szintén nem volt plébánia. Ő, aki
tizenkét nyelvet beszélt.

Brenner család (Fotó: Szombathelyi Egyházmegye)
A testvéremhez abban az évben nem kaptam határsávot,
a nyomozás idején azonnal kaptam. Utána békén hagytak,
mert kellemetlen volt ez az ügy.
A haláleset után mi lett az önnek és bátyjának a sorsa?
Több, mint 30 év volt a rendszerváltásig, addig nem beszélhettünk a testvérem meggyilkolásáról. Engem ideiglenesen tettek a szombathelyi szalézi templomba káplánnak,
de végül harminc év lett belőle. A szüleim házában éltem,
onnan jártam ki. Plébániát nem kaptam, így elvoltam rejtve, megoldódott, hogy csendben maradjak. Ugyanígy a
bátyám Gyalókán volt, egy százhatvan fős faluban, ahol

Ön szerint mi az oka annak, hogy
egyre kevesebb a papi hivatás?
Válságban van az Egyház?
A Jóisten okosabb, mint az emberek. Ha nem ad hivatást, annak megvan az oka. Elsősorban
az az oka, hogy az emberek elmaradtak a templomból. Nem
kell annyi pap. Az egyházban
nincs válság, hanem az emberek
között van válság. A problémát a János emlékkápolnájában kitett tábla kiválóan megmagyarázza. Az áll rajta, aki
idejössz két dologért imádkozzál! Az egyik a jó keresztény
családokért, a másik pedig papi hivatásokért. A paphiány
az igaz, ezért imádkozni kell. Jézus is azt mondja, hogy
kérjétek az aratás urát.
Útravalóként mit üzen a hallgatóknak?
A testvérem üzenetét adnám. Ha valaki elolvassa a naplóját, akkor kiderül, hogy az egész életét az Istennek adta.
Jelmondatául a Rómaiknak írt levél 8:28-at választotta: az
Isten szeretőknek minden a javára válik.
Gerlachfalvy Réka
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Vélemény

Lévai Ádám

A templomrombolásról

Napvilágot látnak olyan hírek, melyek szerint több
százéves templomokat tesznek a földdel egyenlővé az építők „tiszteletlen utódai”. Siralmas képeket láthatunk, és
úgy érezhetjük, valami nincs rendben. Ekkorát változott
volna a világ? Európának már nincs szüksége vallásosságra és szent építkezésre? Hogyan ítéljük meg a használaton
kívüli templomok elpusztítását?
Néhány szóval szeretném bátorítani azokat, akik lényük
legmélyén megbotránkozást, szomorúságot éreznek, hiszen elsősorban ezek az érzések kerítik hatalmukba azokat, akik a szellemi világgal kicsit is foglalkoznak, életükben Istent keresik és esetleg még nagyszüleik tanították
őket az első imádságokra.
Igen, Európában a szokásos vallási formák felbomlanak,
hogy utat engedjenek egy olcsó, szinkretista vallás-pótléknak, ami formájában többféle lehet: ezotéria, világi
dolgok istenítése, karrierizmus stb. Ezek a szurrogátumok
lopóznak be az emberek szívébe, hogy ott a személyiséget összefogó erővé váljanak, integratív szerepet betöltve.
Röviden arról van szó, hogy ezek egy érték-sorrendet adnak, amelyek mentén éljük az életünket. Értelmet adnak a
dolgoknak, hiszen az ember mindenben a logoszt keresi,
és semmitől sem retteg jobban, mint az értelmetlen dolgoktól és egy értéktelen élettől.
A szekularizáció nem feltétlenül destruktív folyamat! Segít szétválasztani a szent és a profán dolgokat, megóv a babonaságoktól: a hamis irányba való transzcendálástól. Elkülöníti az állami és az egyházi feladatköröket, meghagyja
a földi dolgok érvényességét. Ahogyan például a templom
nem szolgál raktárként a betakarított termény számára,
vagy nem válik egy város adminisztrációs központjává.
Az ókorban nem volt ez így, például a sumér zikkuratok
a vallási szerep mellett ezt a feladatkört is ellátták. Igaz
nem hagyhatjuk figyelmen kívül őseink világszemléletét,

amelyben még a legegyszerűbb dolgokat is a szenttel való
összefüggésben szemlélték: tárgyak, tájak, munkaeszközök, állat-, növényvilág, írás, nyelv, művészet.
Láthatjuk, mekkora változás állt be a szakrális épületek
szerepét tekintve. A szekularizáció nem jó vagy rossz, hanem egy folyamat, ami zajlik, és amit tudomásul kell venni. A kereszténységnek nagy szerepe van ebben, hiszen
már az evangéliumok is elismerik egy profán történelem
létjogosultságát. Ez csak a felszín, a város felszíne, de a felszín szomjan hal a csatornák nélkül, és megfullad a saját
szennyében. Ez a csatornarendszer, ami szállítja a friss vizet a létfenntartáshoz, és ami eltünteti a ganét, ez az, amit
vallásnak nevezünk. Lehetnek fényes paloták, postaépületek, színházak, bankházak felhőkarcolói, ha nincsen ez
a lelki csatornarendszer, a lakosok szomjan halnak, elviselhetetlen terheket hordoznak, és sós vizet isznak, amitől
csak szomjasabbak lesznek.
A probléma ott kezdődik, hogy a templomok váltak a
szent szféra utolsó mentsváraivá. A világban értéktelen és
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Farsang

„Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel
és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.”
(Ap. csel. 2,4)
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