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KRISZTUS, AZ ATYA KÉPMÁSA
Rövid összefoglalás a III–IV. századi 
szentháromságtani vitákról

AZ IMMÁNUEL-JÖVENDÖLÉS 
Szent Jeromos szövegmagyarázata alapján 

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 
…Most váratlanul vágyón megvonaglik 

és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!… 
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!

Dsida Jenő 

PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS
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beköszöntô

Kedves Olvasó!

„Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak 
keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a 
félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.” 
(Mt 24,6) – mondta Jézus tanítványainak és a körülöttük 
állóknak. Krisztus soha nem mondta azt, hogy most már, 
hogy megtestesülve eljött a világunkba, csak boldogság és 
öröm lesz az osztályrészünk. Sőt sokszor az emberi termé-
szet legmélyebb ismeretéből kiindulva megállapította, hogy 
rossz dolgok sajnos mindig is lesznek. Ha csak azokra az 
evangéliumi helyekre gondolunk, amikor a Mester arról be-
szél, hogy nemzet nemzet ellen támad majd (vö. Mt 24,7), 
vagy hogy szegények mindig lesznek a körünkben (vö. 
Mt 26,11), vagy amikor a végidők eseményeit vetíti előre, 
bizony nem szépíti a dolgokat, hanem úgy beszél ezekről 
az eseményekről, mint amik a történelem viharaiban idő-
ről-időre robosztus hullámokként újra és újra átsöpörnek 
majd az emberiségen. 
De mégis akkor mi ez a nagy nyugalom a Ő szavaiban, 
mintha semmi okunk nem lenne az aggodalomra? Miben 
is áll a megváltás műve, ha Isten továbbra is engedi, hogy 
ilyen rossz dolgok is előfordulhassanak? Vagy esetleg nem 
is a Teremtő hatásköre lenne ez, hanem a miénk, akikre rá-
bízta a Földet? Talán mi vagyunk azok, akik ahelyett, hogy 
bizalommal meghallgatnánk az Ő bölcs tanítását, inkább 
istent játszva megyünk a saját fejünk után, vagy ami még 
rosszabb, gonosz erők hazug ígéreteire hallgatunk? Bizo-
nyára sokunkban felmerülnek ilyen és ehhez hasonló kér-
dések a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, hiszen mostanság 
rengeteget hallunk a hírekben a járványhelyzetről, termé-
szeti katasztrófákról és egyéb negatív dolgokról. Ezt a sok 
rosszat látva és hallva könnyen beleeshetünk abba a csap-
dába, hogy kétségbe esünk, és elveszítjük hitünket a jóságos 
Isteni Gondviselésben. 
Jézus nem ígért szebb világot, de megígérte, hogy velünk 
lesz minden körülmények között a világ végezetéig. Jézus 
nem azért jött el, hogy eltörölje a bűnt, a halált, és a töb-
bi sötét dolgot, hanem, hogy legyőzze őket, és megígérte 

azoknak, akik vele tartanak minden körülmények között, 
hogy majd ők is győzedelmeskedni fognak fölöttük, és nem 
csak a földi örömökben, hanem az Örök Boldogságban is 
részesülni fognak. Jézus nem azért jött el, hogy eltörölje az 
emberi szabad akaratot, ezzel gátat szabva a további bűnö-
zésnek, és emberi gonoszságnak, hanem az ember szabad 
döntési képességét tisztelt-
ben tartva mindenkit meg-
hívott arra, hogy éljen az Ő 
szent tanítása szerint, amely 
egyedül tudja biztosítani az 
ember igazi szabadságát és 
boldogságát. Hogy miért 
volt ilyen nyugodt tehát a 
Mester, amikor ilyen sötét 
dolgokról beszélt? Talán 
azért, mert tudta, hogy vé-
gül mindig a jóság, az igaz-
ság fog győzedelmeskedni. 
Ő megváltó kereszthalálával 
már diadalt aratott a Sátán 
és a bűn felett, nekünk csak 
annyi a dolgunk, hogy csat-
lakozunk hozzá, és megvív-
juk a saját harcainkat, hogy 
Vele együtt részesülhessünk a Paradicsom örökké tartó bol-
dogságában. Nem fog cserben hagyni minket, ahogyan a 
tanítványokat sem hagyta cserben a hánykolódó bárkában. 
Ébresszük fel a vánkoson alvó Mestert, és kérjük meg Őt, 
hogy csillapítsa le a világban dúló viharokat!
Ezekkel a gondolatokkal nyújtom át Effata című kari la-
punk legújabb, tavaszi számát, amelynek cikkei, írásai is azt 
a célt szolgálják, hogy erőt és reményt merítsünk belőlük. 
Köszönöm a szerkesztőség és az írók munkáját! Áldott hús-
véti időszakot kívánok mindenkinek ebben a rendhagyó 
helyzetben! Ne feledjük, Krisztus feltámadott! Krisztus élt, 
él, és élni fog!

Csuja Gergely
felelős szerkesztő

beköszöntô 1

Jeso eszter

Via Lucis  2

riesz Benedek

HoL Van a VaLóság?  11

Magyarics dóra

békesség VeLetek! 
én Vagyok, ne féLjetek!  12

csuJa gergely

tempLomosok
Avagy mit mond Dan Jones könyve
és az HBO sorozata Isten szent harcosairól
II. rész  13

Balázs jenő

szent istVán kiráLy Hadjáratai
A Képes Krónika nyomán  24

Balázs jenő

a magyar korona
Szent István legendája Szalay László 
nyomán  26

lőw GerGely

krisztus, az atya képmása
Rövid összefoglalás a III-IV. századi 
szentháromságtani vitákról  30

Fenyves krisztián

az immánueL-jöVendöLés 
Szent Jeromos szövegmagyarázata alapján  34

cserkésznek
Mit tehet egy cserkész a Nek-ért?  40

lévai ádáM

tardémá(H)  44

szarka zoltán

sms a mennyországba  45

Magyarics dóra

kiHíVás eLfogadVa?/!  52

Barna gertrudisz

5 doLog, ami miatt pozitíVan Hat
Hitünkre a koronaVírus  54

tartaLom

Felelős kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara
Felelős szerkesztők: Kapiller Bernadett, Csuja Gergely
Teológiai lektorok: Dr. Puskás Attila, Dr. Vincze Krisztián 
Szerkesztők: Benyus Gellért, Fenyves Krisztián, Hegedűsné Veréb Anita, 
Jeso Eszter, Kapiller Bernadett, Magyarics Dóra, Mitrovics Hanna
Fotófelelős: Németh Gábor
Grafika, tördelés: Scheff er Miklós
Nyomda: Pázmány Egyetemi Nyomda
E-mail: eff ata1635@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/eff ata1635

a pázmány péter 

katoLikus egyetem 

Hittudományi karának 

HitéLeti és tudományos Lapja

képek a Htk éLetébôL

E számunk címlapfotója Antoni Gellért felvétele.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös 
farsangja

Tavasz a járványban a HTK-n.
(Kránitz Mihály dékán atya fényképei)



Lelkiség Lelkiség

4 5

E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z

Bevezetés

Jézusom, Te húsvétvasárnap hajnalán megadtad szá-
munkra a feltámadás örömét. Dicsőséged fénye ragyogta 
be azt a reggelt. Nagypéntek tragédiája után újra meggyul-
ladt a remény lángja az emberi szívekben. Kérlek Téged, 
Jézusom, hogy a fény útjának járásával gyulladjon meg 
szívemben a Benned való hit lángja, hogy ezentúl még in-
kább merjem átadni életem Neked, ki legyőzted a halált. 
Ámen.

1. állomás: Jézus feltámad a halálból

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Mt 28:1-7
Jézus sírjához az asszonyok siettek, és ott megtudták, 
hogy az Úr feltámadott. Nincs már ott. Milyen nagy le-
hetett az asszonyok öröme, talán meg sem értették, amit 
az angyal mondott nekik. Nagypéntek szörnyű tragédiája 
után már nem hittek abban, hogy Jézus az, aki megváltja 
népét. Isten azonban megmutatta dicsőségét húsvétvasár-
nap hajnalán, a Bárány legyőzte a halált. Ha hiszünk Ben-
ne, és megtartjuk tanítását, minket is elvezet a feltámadás 
dicsőségére. 
Az asszonyok küldetést kaptak. Küldetést arra, hogy el-
mondják a tanítványoknak, hogy Jézus él, feltámadt. Mi-
lyen kitüntetés, milyen boldogság lehet ez számukra. A 
szomorúságuk örömre váltott néhány röpke pillanat alatt. 
Ó, ha akkor ott lettem volna, kiabálva szaladtam volna 
örömömben az apostolokhoz, hogy tudtukra adjam az 
örömhírt. Tudatosítanom kell azonban, hogy az angyali 

parancs rám is vonatkozik. Az én feladatom is ez, nekem 
is sugároznom kell a feltámadás örömét, hogy minden 
ember megismerje ezáltal Isten dicsőségét, mely megnyil-
vánult húsvét hajnalán. 
Jézusom! Feltámadásod fénye beragyogta a világot hús-
vétvasárnap reggelén. Kérlek, vezess engem a Te világos-
ságod felé, hogy majd második eljöveteledkor a végítélet 
napján én is a feltámadás dicsőségének örvendezhessek.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

2. állomás: A tanítványok látják az üres sírban hagyott 
lepleket

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 20,1-10
Az üres sírhoz két tanítvány futott: Simon Péter és János. 
Ők voltak ott Jézussal a színeváltozás hegyén is, a Tábor 
hegyén, ahol Jézus Mózessel és Illéssel haláláról és fel-
támadásáról beszélt. Jézus 3 éves nyilvános működése 
idején mindig az Úrral voltak, hallották, mikor megjö-
vendölte szenvedését, mégsem tudták megérteni sem a 
halálát, sem a feltámadását.
A hit világosságára a két tanítvány húsvétvasárnap regge-
lén jutott el, mikor látták az üres sírt. Ekkor lettek szá-
mukra érthetőek Jézus szavai, melyeket még halála előtt 
mondott. Látva az üres sírt ráébredtek arra, hogy a Mester 
halála által hozta el a megváltást, és ők is elteltek a feltá-
madás örömével.
A húsvéti szent időben nekem is, neked is időt kell 

szánnunk arra, hogy felkeressük lélekben az üres sírt. Si-
etve haladjunk a sír felé, hiszen az Úr dicsősége vár ott 
ránk. Az üres sír láttán tudunk eljutni a feltámadás örö-
mére, és a hit fényére. Az összehajtott gyolcsokat látva mi 
is megértjük szívünkben húsvét üzenetét. 
Jézusom! Az asszonyok után Simon Péter és János apos-
tolok szívét is megörvendeztetted a feltámadás örömével. 
Add, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére, 
és mindannyiunk szívét betöltse a hit fénye, a Te világos-
ságod. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy feltámadásod 
örömével mindennap elteljünk, és nagy bizalommal vár-
juk azt a napot, mikor színről színre látunk Téged.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

3. állomás: A föltámadt Krisztus megjelenik Magdol-
nának

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 20,11-18
Magdolna az első, aki találkozott a Feltámadottal. A ta-
lálkozás pillanata azonban meglepő. Mária Magdolna 
ugyanis nem ismerte fel Jézust, aki évekig köztük élt, a 
kertésznek hitte. A nagypénteki fájdalom még mindig szí-
vében van. A kereszt botránya után egy újabb döfés érte: 
nem tudja, hová tűnt az Úr teste. 
Jézus azonban megszólította. Ez elég volt ahhoz, hogy 
Magdolna felismerje Mesterét. „Ne félj, mert megváltot-
talak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre 
enyém vagy.” A nő félelme is eltűnt, megértette, hogy Jé-
zusnak szenvednie kellett, hogy nekünk életet adjon. Fel-
ismerte a feltámadás misztériumát, és ennek tudatában 
képes volt hírül adni a tanítványoknak is, hogy látta az 
Urat.
Jézus nem akarta azt, hogy Magdolna szeme elhomályo-
suljon, hogy ne ismerje fel. Ma is az a vágya, hogy mind-
annyian észrevegyük Őt életünkben. Minket is nevünkön 
szólít, és várja, hogy szívünk megnyíljon a Vele való mély-
séges kapcsolatra. Mária Magdolna még a mély fájdalma 
ellenére is nyitva tartotta szívét, és így felismerte az Urat, 
mikor megszólította. 

Jézus nevünkön szólít minket is, mindnyájunkat, miként 
egykor Magdolnát. Szeretné megértetni velünk is, hogy Ő 
megváltott minket, és vár bennünket az örök hazába. A 
személyes találkozás során Ő maga fog küldeni bennün-
ket, hogy elmondjuk másoknak, hogy Krisztus él, és min-
denkivel találkozni akar.
Jézusom! Te először Mária Magdolnának jelentél meg, 
neki adtad meg azt a kegyelmet, hogy elsőként találkoz-
hatott Veled, miután feltámadtál a halálból. Nevén szólí-
tottad, és ő felismert Téged. Add, hogy én is mindig meg-
ismerjem szelíd hangodat, amikor nevemet kimondod, 
és mindenkor kész legyek a Veled való találkozásra. Adj 
nekem ehhez nyitott szívet és tiszta lelket.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

4. állomás: Jézus megjelenik az emmauszi tanítvá-
nyoknak

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Lk 24,13-27
Az emmauszi ta-
nítványokhoz már 
eljutott a feltámadás 
híre. Beszámoltak 
nekik róla az asz-
szonyok és a sírhoz 
futó apostolok is. 
A nagypénteki tra-
gédia mégis annyi-
ra nagy csalódást 
okozott nekik, hogy 
képtelenek voltak 
eljutni arra a hitre, 
hogy Jézus él. Ezen az Úrral való találkozás sem segített, 
hiába szólt hozzájuk, nem ismerték fel. Sőt, értetlenkedve 
néztek Rá, nem értették, hogy hogyan fordulhatott az elő, 
hogy nem hallott a nagypénteki eseményekről. Láttak, de 
szívükben a kétségbeesés vakságot okozott.
Bár láttak, mégis vakok voltak. Jézus nyilvános működé-
se idején sok vaknak visszaadta szeme látását, de mindig 

Jeso eszter

Via Lucis
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6. állomás: Jézus megjelenik a tanítványoknak
Jeruzsálemben

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Lk 24,36-43
Jézus feltámadását követően megjelent Mária Magdol-
nának, az emmauszi tanítványoknak, akik hírül vitték 
az apostoloknak a feltámadás örömhírét. Ők az Úr lát-

tán mégse mertek 
hinni, a végsőkig 
kétely volt a szí-
vükben. Jézus bi-
zonyítani akart: 
vágya, hogy az 
apostolok is meg-
értsék a feltámadás 
valóságát, ezért 
megmutatta ne-
kik kezét és lábát. 
A várt eredmény 
mégse érkezett 
meg, az apostolok 
továbbra sem mer-

ték elhinni, hogy a Mester, aki nagypénteken kínhalált 
szenvedett, él. Jézus tovább ment a bizonyítékok mutatá-
sában: evett a tanítványok szeme láttára.
Jézus a tanítványoknak húsvét reggelén megadta azt a je-
let, melyet a nép vénei kértek tőle. (vö. Mt 16,1-4) Hitüket 
akarta erősíteni, el akarta őket vezetni az igazság ismere-
tére. Talán rosszul is esett Neki, hogy a földi életben Hoz-
zá legközelebb állóknak kell bizonygatnia, hogy győzött a 
halál felett. Talán feleslegesnek gondolta abban a pillanat-
ban az együtt töltött éveket, hiszen még azok sem hitték 
el, hogy feltámadt, akik látták számos csodáját…
Figyeljük meg Jézus első szavait a találkozás alkalmával: 
„Békesség nektek!” Az Úr a béke hírnökeként érkezett 
meg tanítványai körébe, és ezzel meghívta őket, hogy a 
boldogok útjára lépjenek: „Boldogok a békességben élők, 
mert Isten fiainak hívják majd őket.” (Mt 5,9) Ezt a békét, 
melyet az Úr kívánt apostolainak feltámadását követően, 
kívánjuk egymásnak mi is minden szentmisében. Mi-
lyen gyönyörű áldáskérés ez! Aki az Úr békéjében él, az 
nem engedi, hogy hatalmába kerítse a kétely, a harag, a 

depresszió, az irigység, a gyűlölet, és életével a béke hír-
nökévé válik.
Jézusom! Te, mikor megjelentél tanítványaidnak, a béké-
det adtak nekik. Kérlek, add meg nekünk is, hogy béké-
ben és egyetértésben éljünk, és a te békédet sugározzuk a 
világban. Tudom, hogy a te békédben élve nem lesz rajtam 
úrrá a féltékenység, a gőg, a harag és az irigység, melyek 
elszakítanak Tőled és embertársaimtól. Kérlek, küldd el 
számomra mindennap a Békesség Lelkét, hogy minden-
kor béke és szeretet uralkodjon a szívemben. A béke útján 
akarok járni, Jézusom!

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

7. állomás: Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök 
bocsánatára

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 20,19-23
János apostol az Úr 
felismerésének fényé-
ben írja le a találkozás 
pillanatait. Nem szól a 
félelemről és a kemény-
szívűségről, hanem az 
öröm az, ami a közép-
pontba kerül. Öröm… a 
találkozás öröme, mely 
átitatta a tanítványok 
lelkét.
Nézzük meg Jézus vi-
selkedését. Megjelenik 
a teremben, melynek ajtaja zárva volt. Békéjét adja apos-
tolainak, majd megmutatja nekik kezét és oldalát. Ezután 
ismét a béke kívánsága következik. Az Úr ezután nyíltan 
megmondja, mit kell apostolainak tenniük: „Amint en-
gem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Valóban 
úgy küldte őket. Ő megkeresztelkedésének pillanatában 
megkapta a Szentlelket, mely galamb képében szállt le rá. 
Most tanítványaira lehelt, meghívta őket a Lélek vételé-
re. Az apostolok hivatása lett a bűnök bocsánata, mellyel 

arra figyelmeztette követőit, hogy arra ügyeljenek, hogy 
szívükkel is lássanak. Most, hogy az emmauszi tanítvá-
nyokkal találkozott, nem tett azonnal csodát, nem nyitot-
ta meg rögtön szívüket, hogy felismerjék Őt. Csendben 
hallgatta, ahogy tanítványai elmesélték neki a saját szen-
vedését. Figyelte őket, hallgatta miként érintette a tragé-
dia követőit. Talán a szíve is sajgott keményszívűségüket 
és hitetlenségüket látva.
Elgondolkodom azon, hogy vajon én hittem volna-e az 
asszonyoknak és a sírnál járó Péternek és Jánosnak. Hisz 
ők jeleket kaptak, hogy ők maguk is jellé váljanak. Jellé, 
hogy elvigyék az örömhírt. Az emmauszi tanítványok 
szíve azonban zárva maradt, és úgy gondolom, hogy az ő 
helyükben én is egyszerű képzelődésnek gondoltam volna 
a feltámadás örömével érkezők tanúságtételét. Úgy gon-
doltam volna, hogy saját magukat hitegetik, azt mondják, 
amit látni szerettek volna. Hiszen olyat még senki nem lá-
tott, hogy valaki csak úgy a semmiből feltámadjon. Ez az 
emberi keményszívűség és hitetlenség.
Jézusom! Te feltámadásod után megjelentél az emmauszi 
tanítványoknak az útjuk során. Biztos nagy szomorúság-
gal hallgattad, hogy hitük elpártolt mellőled. Belátom, 
hogy az ő helyzetükben az én hitem sem lett volna na-
gyobb. Kérlek, add, hogy ezt a hitetlenséget felváltsa min-
den emberi szívben a hit, és átjárjon mindenkit a Benned 
való bizalom iránti vágy. Teremts bennünk érző szívet 
Uram!

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

5. állomás: Az emmauszi tanítványok felismerik Jézust 
a kenyértörésben

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Lk 24,28-35
Az emmauszi tanítványokra az úton Jézus akkora hatást 
gyakorolt, hogy bár nem ismerték fel, mégis marasztalták, 
hogy maradjon velük. Azt érezték, hogy jó a társaságában 
lenni, jó hallgatni tanítását. Később be is ismerték egy-
másnak, hogy az Urat hallgatva lángolt a szívük. Mégis 
mindannyian vakok maradtak, egészen a kenyértörés pil-

lanatáig. A kenyér-
törés mozzanata… 
milyen sokszor 
élték ezt át a tanít-
ványok, míg Jézus 
köztük élt. Ezért le-
hetett ez a felisme-
rés alapja.
Jézus ma is jelen 
van, köztünk van 
minden szentmi-
sében. Ő töri meg 
a kenyeret a pap 
személyében, de Őt 
vesszük magunk-
hoz a szentáldozásban is, a kenyér és a bor színe alatt Ő 
rejtőzik. Bár az Eucharisztiában mi nem látjuk arcvonása-
it, nem látjuk emberi alakját, mégis a hit szemével fel tud-
juk ismerni. De vajon elég nagy ahhoz a mi hitünk, hogy 
felismerjük? Jézus ugyanis várja ezt a pillanatot. Várja, 
hogy felismerjük Őt, megismerjük szeretetét és higgyünk 
abban, hogy Ő él és megváltott minket. 
Az emmauszi tanítványok példáján látjuk ebben az ál-
lomásban is, hogy a feltámadt Krisztus felismerése kül-
detésre szólít fel. A hatvan stádiumnyi távolságot éppen 
hogy megtették, és elérték úti céljukat, Emmauszt, a cso-
dálatos kenyértörést követően mégis azonnal visszatértek 
Jeruzsálembe, hogy elmondják az apostoloknak, hogy 
Mesterük él. Nekünk is ez a feladatunk. A Feltámadottat 
felismerve el kell vinnünk a világba az örömhírt, tanú-
ságot kell tennünk mindenki előtt, hogy minden ember 
megtudja, hogy Jézus, az Isten Báránya, aki a mi bűneink 
miatt szenvedett és meghalt, legyőzte a halált, feltámadt.
Jézusom! Az emmauszi tanítványok a kenyértörésben is-
mertek fel Téged, addig ugyanis szívük keménysége vak-
ká tette őket. Kérlek, add, hogy én is minden helyzetben 
felismerjelek Téged, ugyanis Te köztünk élsz. Adj nekem 
elég hitet, hogy meglássam a kenyérben arcvonásaidat. 
Könyörgök Hozzád azért a kegyelemért, hogy szent tes-
tedet és véredet soha ne vegyem magamhoz méltatlanul, 
hanem az én szívem mindig tiszta hajlékod legyen. Jézu-
som bízom Benned!

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!



Lelkiség Lelkiség

8 9

E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z

halfogást követően ismerték fel Őt. Péter mikor rájött, 
hogy Jézus az, azonnal a tóba vetette magát, hogy minél 
hamarabb a Mester közelében lehessen. Az Úr pedig szó-
lítgatta őket: „Gyertek, egyetek!” (Jn 21,12) 
Ez a találkozás példaként szolgál számunkra. Velünk is 
találkozik Jézus mindennap, csupán észre kell vennünk 
arcvonásait embertársainkra nézve. Ha valaki kedvesen 
szól hozzánk, Jézus szól hozzánk általa. Minket is hív, 
hogy menjünk oda Hozzá, és együnk Vele. Nem szabad 
elfordítanunk arcunkat Előle, és mindig nyitott szívvel 
kell meghallgatnunk szelíd hangját. 
A templom harangjának hangjában is az Ő hívását kell 
meghallanunk, ugyanis a harangszó által hív meg minket, 
hogy Nála legyünk, az otthonában, egészen közel Hozzá. 

Meghív minket, hogy 
Szent Testét együk, és 
Szent Vérét igyuk, hogy 
mindenkor bennünk 
élhessen, hogy ilyen ti-
tokzatos módon egye-
sülhessünk Vele.
„Futva jöttem elibéd 
szentélyedbe, Isten, édes 
arcod örömét be keres-
tem.” (222. ének) Ez a 
miseének tükrözi szá-
momra leginkább azt, 

amit Péter tett, mikor felismerte a tó partján álló Jézust. 
Vágyat érzett a szívében arra, hogy mielőbb odaérjen a 
Megváltóhoz. Jézus azt szeretné, ha mindent hátrahagy-
nánk, mikor meghallottuk szelíd hívását, és igyekeznénk 
a közelébe kerülni, lekuporodni lába mellé. Ő figyelmesen 
meghallgat minket akkor, és messze űzi tőlünk minden 
gondunkat.
Jézusom! Te Tiberiás-tavánál is megjelentél tanítványaid-
nak, akik éppen elcsüggedtek a sikertelen halfogás után. 
Te adtál nekik új reményt azzal, hogy felszólítottad őket a 
háló kivetésére. Tanítványaid a tömött háló láttán ismer-
tek fel Téged a parton álló férfiban, és Péter rögtön a vízbe 
ugrott, hogy minél előbb Melletted lehessen. Kérlek, nyisd 
meg szívemet, hogy én is mindinkább vágyakozzam a Ve-
led való találkozásra. 

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

10. állomás: A föltámadt Jézus átadja a
főhatalmat Péternek

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 21,15-19
Jézus Péterrel való párbeszéde reményt ad mindannyiunk 
számára. Péter ugyanis Jézus elfogása után, a főpap ud-
varában, félelmében háromszor megtagadta az Urat. Bár 
szerette, imádta Jézust, mégsem volt akkor kellő bátor-
sága megvallani Őt. Most a Feltámadott megadta neki a 
lehetőséget, hogy vétkét helyrehozza, háromszor kérdezte 
meg tőle: „Szeretsz engem?” (Jn 21,17) Péter elnyerte az 
Úr bocsánatát, mintha Jézus legyintett volna egyet, hogy 
„ááá, felejtsük el, nem történt semmi, fátylat rá…”. Jézus 
irgalmas szeretete Péter felé egészen odáig terjedt, hogy 
rábízta egyházának vezetését. 
Ez az állomás mutatja meg számomra, hogy vétkem nem 
lehet olyan nagy, hogy azt Jézus meg ne tudná bocsátani. 
Azonban, ha elestem, be kell vallanom előtte, hogy hibáz-
tam, és jóvá kell tennem, helyre kell hoznom. Jézus min-
den alkalommal megkérdezi tőlem is, hogy szeretem-e 
Őt, és türelmesen, mélységes irgalommal várja válaszo-
mat, majd Péterhez hasonlóan engem is hív, hogy köves-
sem Őt.
Milyen szép Péternek ez 
a vallomása! „Uram, te 
mindent tudsz, azt is tu-
dod, hogy szeretlek.” (Jn 
21,17) Ebben a mondat-
ban benne van minden. 
Benne foglaltatik a hit, 
hogy Jézus az Isten Fia, a 
megtestesült Ige, ugyan-
is ki lehetne még min-
den ismeretnek birto-
kában az Istenen kívül?! 
Emellett kifejezi Péter szeretetét is, egyszerűen, de annál 
őszintébben. Csodálatos benne, hogy Péter nem szól ékes 
szavakkal, nem mond többszörösen összetett körmonda-
tokat, hanem a lényeget fogalmazza meg: SZERETLEK. 
Nekem is meg kellene tanulnom Pétertől ezt az egyszerű-
séget, ugyanis gyakran imáimban megpróbálok ékesebb-
nél ékesebb szavakat használni, mindent megpróbálok 

szintén Jézus példáját követik, aki nyilvános működése 
alatt megbocsátotta a bűnbánók vétkeit.
A bűnök bocsánatának hatalma ma is jelen van az Egy-
házban. A szentgyónás szentségében a pap által az Úr bo-
csátja meg bűneinket. Megszabadít a terhektől, és mi sza-
bad madárként szállhatunk. A krisztusi közösség azonban 
csak akkor tudja kiszolgáltatni a bűnbocsánat szentségét, 
csak akkor tudja gyakorolni az Istenfiútól kapott hatal-
mát, ha minduntalan születnek papi hivatások. Papokra 
van szükség, akik a Feltámadott irgalmát hirdetik az idők 
végéig.
Milyen nagy kegyelem az Úrtól a bűnök megbocsátása. 
Nem hánytorgatja fel sose, hogy mennyire hálátlanok va-
gyunk, hogy mindig visszatérünk a bűnök mocsarába. Ez 
az irgalom a mi reményünk halálunk órájában is, a végí-
télet perceiben.
Jézusom! Te apostolaidnak megadtad a bűnbocsánat ha-
talmát. Kérlek, támassz a fiaink szívében hivatástudatot, 
küldj munkásokat aratásodba, hogy mindig legyen, aki a 
Te szavaidat közvetíti felénk. Adj nekünk papi hivatáso-
kat, akik gyakorolják az apostoloknak adott hatalmat. Ne-
künk, bűnösöknek pedig bocsásd meg vétkeinket, hogy 
lelkünk megmeneküljön a bűnök fogságából, mint a ma-
dár a vadászok hálójából. Hallgasd meg imánkat, Uram!

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

8. állomás: A föltámadt Jézus megjelenik tamásnak

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 20,24-29
Miként jut el Tamás a hitetlenség vakságától a hit világos-
ságára? Látta a Feltámadottat, és hitt. A hit fényére eljutva 
azonban kimondja a hitvallást, egészen egyszerűen, sze-
mélyesen: „Én Uram és Istenem!” (Jn 20,28) Jézus azon-
ban korholja a hitetlenkedőt: „Ne légy hitetlen, hanem 
hívő.” „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, 
mégis hisznek.” (Jn 20,29)
Tamás hite érzékszervi megtapasztaláson alapszik, Jézus 
ugyanis látható és tapintható alakban jelenik meg előtte. 
Tamás valódi ember volt, ma úgy neveznénk, hogy ma-

terialista. Nem hitt tár-
sainak, nem hitt Jézus 
szavaiban, melyeket ha-
lála előtt mondott, saját 
szemének hitt csak. Ta-
pasztalatra vágyott. 
Mennyire hasonlítunk 
mi Tamásra. Gyakran 
várunk égbekiáltó jelet, 
gyakran érezzük úgy, 
hogy bárcsak láthatnánk 
az Urat, akkor talán 
könnyebb lenne hinni 
Benne. Kételkedünk, és bár már számtalanszor megta-
pasztaltuk az Isten jelenlétét, mégis újra és újra vágyunk 
arra, hogy feltárja magát előttünk. Mi mégis folyton meg 
akarjuk tapasztalni, hogy Ő él és velünk van. Jézus azon-
ban azokat mondja boldognak, akik anélkül is hisznek 
Benne, hogy látnák, minden pillanatban megtapasztalnák 
Őt. Ha az Úr meglátása nélkül is képesek vagyunk hinni 
Benne, akkor hitünk valódi hit, mely nem a szem meg-
csalhatóságából ered, hanem szívünk mélyéből.
Jézusom! Te Tamás számára feltártad magad, amikor 
megmutattad számára kezed és oldalad, és ezzel eljuttat-
tad a hit világosságára. Add, hogy én se kételkedjem sose, 
hanem mindenkor a hit útján járjak. Tamáshoz hasonló-
an az én nyelvemre is add a hitvallás szavait, hogy életem 
minden pillanatában bátran megvalljam, hogy Te vagy az 
én Uram és Istenem. Teremts bennem hússzívet Uram, 
hogy érzékeny legyek a Te szereteted jeleire. Hiszek Ben-
ned, Megváltóm és Királyom!

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

9. állomás: A föltámadt Jézus megjelenik
 a tanítványoknak tibériás-tavánál

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Jn 21,1-14
Milyen nehéz a Feltámadott felismerése! Az Úr már har-
madszor jelent meg a tanítványoknak, és ők csak a csodás 
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tok az apostolokhoz. Minden kérdésemre választ várok, 
mindent pontosan tudni és érteni szeretnék. Jézus azon-
ban nekem is csak annyit mond el, amennyit szükséges 
tudnom akkor, abban a pillanatban.

Jézus az apostolok kérdé-
sének megválaszolása után 
felment a mennybe. Föl-
ment a mennybe, a dicső-
ségbe, és elfoglalta helyét 
Atyjának jobbján. Az apos-
tolok pedig szájtátva cso-
dálkoztak, nézték, amint a 
felhő eltakarja szemük elől 
az Urat. Bár hittek Jézus-
nak, mégis talán féltek egy 
kicsit, hogy az Úr elhagyta 

őket, nincs már velük többé. 
Jézus mennybemenetele is remény számunkra. Ő már 
az Atyánál van, és minden pillanatban közbenjár értünk, 
emberekért, a világért. Ha az Ő tanítását megtartva élünk, 
akkor majd halálunk után a mennyben színről színre lát-
hatjuk Őt, aki végtelenül szeret és kereszthalála árán meg-
váltott minket. Hozzánk hasonlóan Ő is várja ezt a talál-
kozást, amikor együtt lesz a bárány és a pásztor.
Jézusom! Te tanítványaid szeme láttára emelkedtél fel a 
mennybe. Kérlek, add meg nekem, hogy én is eljuthassak 
a Te országodba, ahol végtelen szeretet és boldogság vár 
rám. Vágyom arra, hogy minden pillanatban a Te színedet 
lássam és Téged dicsérjelek az angyalok seregével együtt. 
Halálom után vedd magadhoz lelkemet, én Uram, én Is-
tenem.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

13. állomás: Az apostolok Máriával együtt imádkozva 
várják a szentlélek eljövetelét

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

ApCsel 1,12-14
Jézus a mennybe ment, és az apostolok és az asszonyok 
teljes hittel bíztak Benne, ezért várták állhatatos imával 

a Szentlelket. Tudták, hogy a Szentlélek kiáradásához elő 
kell készíteniük lelküket, és az ima által kapcsolatban kell 
lenniük Istennel. Várták a Szentlelket, hogy megadja ne-
kik mindazt, amit Jézus ígért: a bölcsességet, a bátorságot, 
az erőt.
A Szentlélek kiáradásának ígérete nekünk is szól. Az apos-
tolok és az asszonyok példával jártak előttünk, hogy mi-
ként ők készültek a Harmadik Isteni Személy fogadására, 

úgy készüljünk mi is. Állhatatos imával, melyet egy szív-
vel egy lélekkel terjesztünk Istenünk elé. 
Milyen szép az, hogy az apostolok együtt imádkoztak 
az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel 
együtt. Közösséget alkottak, mely erőt adott számukra, 
hogy kitartsanak az imában, és öt nap után ne legyen raj-
tuk úrrá a csüggedés, a bizalmatlanság, a kiábrándultság. 
Nem ültek külön-külön helyiségben, hogy csendben ma-
gukban imádkozzanak, hanem közösen végezték imáikat.
A közösségek ma is szolgálják ezt a célt. Erőt és bátorí-
tást adnak, ha valakit a kétségbeesés kerít hatalmába. Bár 
a személyes ima fontos, mégis találnunk kell időt a közös 
imára is. Jézus ezt mondta: „Ha ketten közületek valami-
ben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják meny-
nyei Atyámtól.” (Mt 18,19) 

általam pompásnak vélt megfogalmazással körülírni. És 
lám, Isten az egyszerű, de szívből jövő szavakat díjazza.
Jézusom! Te háromszor kérdezted meg Pétertől, hogy 
szeret-e Téged, és ezzel megadtad neki a kegyelmet, hogy 
háromszori tagadását helyrehozza. Én is megvallom Ne-
ked, hogy nagyon szeretlek Téged, Uram és Megváltóm, 
és bocsánatot kérek Tőled minden elkövetett bűnömért. 
Kérlek, add meg nekem a helyes imádkozás kegyelmét, 
hogy a szépen hangzó szavak helyett mindig az egysze-
rűségre törekedjek, és mindig szenteljek időt arra, hogy 
meghalljam a Te szavadat, mely egyre azt kérdezi: „Sze-
retsz engem?” Igen, Uram, szeretlek.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

11. állomás: A föltámadt Jézus tanítványait 
a világba küldi

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

Mt 28,16-20
Jézus óriási feladatot bízott tanítványaira: az Evangélium 
hirdetését. Ő nem nézte azt, hogy kinek milyen rossz tu-
lajdonságai vannak, nem nézte kételkedésüket, ami még 

a megbízás pillana-
tában is jelen volt 
némely ikükben. 
Az Úr hitt bennük, 
tudta, hogy majd a 
Szentlélek is meg-
erősíti őket.
Jézus azonban nem 
csak akkor küldte el 
tanítványait, hogy 
tanúságot tegyenek 
róla az emberek 
előtt. Ma is, minket 
is küld, mindany-
nyiunkat, ugyanis 

a keresztség szentsége által az általános papság tagjai va-
gyunk. Jézus ma is mindenkit arra hív, hogy a föld sója 
és a világ világossága legyen, kovász a tésztában és az Ő 

apostola. Megígérte, hogy ő segít minket ebben, hiszen 
velünk van mindennap a világ végéig. (vö. Mt 28,20)
„Menjetek tehát…” (Mt 28,19) Hová menjünk Uram, mu-
tasd az utat?! Az emberek közé, akik szívük mélyén vágy-
nak arra, hogy Jézussal találkozzanak. Missziósokká kell 
válnunk, mindannyiunknak, neked és nekem és a temp-
lomban mellettem ülő idős néninek is. El kell hagynunk 
saját kényelmünket, az Úr ugyanis hív, hogy menjünk, 
küldetésünk van. Nem ülhetünk otthon a TV és számító-
gép előtt tétlenül, hanem tüzet kell gyújtanunk az emberi 
szívekben, a szeretet tüzét. 
„… tegyétek tanítványommá mind a népeket” (Mt 28,19) 
De hogyan? Életpéldánkkal. Úgy kell élnünk, hogy a ke-
reszténységet vonzóvá tegyük mások számára. Gandhi, 
az indiai függetlenségi mozgalom egyik vezéralakja ezt 
mondta, mikor az angolok – akik magukat kereszténynek 
vallották – embertelen módon kizsákmányolták Indiát: 
„Azonnal kereszténnyé lennék, ha a keresztények is azzá 
lennének.” Fontos tehát, hogy jó példával járjunk elől, és 
a krisztusi tanítást saját életünkkel hirdessük az emberek-
nek, hiszen máskülönben Jézus nevét tüntetnénk fel rossz 
fényben. Törekednünk kell tehát az életszentségre.
Jézusom! Te mindannyiunk számára ugyanazt a feladatot 
szántad. Tőled kapott küldetésünk, hogy saját környe-
zetünkben, saját lehetőségeinkhez mérten hirdessük az 
evangéliumot, és tanítványaiddá tegyük a népeket. Kér-
lek, add, hogy erre a feladatra mindig készek legyünk, és 
életpéldánkkal soha senkit ne taszítsunk el Tőled. Támo-
gass az emberhalászatban.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

12. állomás: A föltámadt Jézus a mennybe megy

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

ApCsel 1,5-11
Az apostolok viselkedéséből látszik, hogy még mindig 
nem értették a történéseket és Jézus szavait. Kérdeztek, 
azonban az Úr nem adott nekik konkrét feleletet. Csupán 
azt mondta el, ami kimondottan őket érintette: elnyerik a 
Szentlelket és Jézus tanúi lesznek. Gyakran én is hasonlí-
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Amikor e sorokat olvassuk, sok minden kavaroghat ben-
nünk. Talán számos fárasztó napon vagyunk túl, fáradt-
nak és kimerültnek érezzük magunkat. Talán sok öröm és 
néhány igazán szép pillanat ért bennünket mostanában. 
Talán szürkének, céltalannak tartjuk a hétköznapjainkat, 
elhagyatottak vagyunk, talán komoly aggodalmak, fáj-
dalmak értek minket mostanság. Nagyon sokféleképpen 
lehetünk most jelen, mégis van egy közös pont ezen igen 
széles skálán mozgó tapasztalatainkban. Élményeink, be-
nyomásaink mind a személyes valóságunk része. 
De mégis, mi is ez a valóság?
Gondoljunk egy nyáresti csillagos égre! Egy felfoghatatlan 
méretű világegyetem apró bolygójának parányi létezője 
vagyok csupán. És ehhez a parányi létezőhöz személyes 
gondviselésével, törődésével fordul a Végtelen. Aki sza-
vakkal le nem írható szeretet. Aki meglep és megindít. 
Aki tüzes szeretetével formál és lángra gyújt. Aki csodála-
tosan és valahogyan olyan súlyosan jelen van, közel van. 
Aki mindvégig hűséges. Akiben értelmet nyer létezésünk. 
Akire rábízhatjuk életünket. Akiért semmi sem sok.
Valóságosan az Ő isteni közösségének részesei vagyunk, 
tehát valóságosan szeretetreméltó és szeretetre teremtett 
lények vagyunk. Emellett valóságosan megélhetjük azt is, 
hogy gyöngék vagyunk.  
Valahányszor megtapasztalom, hogy kevés és erőtlen va-
gyok, egy űr keletkezik bennem. Nagy lehetőség ez arra, 
hogy engedjem, hogy ezt az űrt, ezt a kiüresedett részét a 
lelkemnek, személyemnek Isten töltse be. Alkalom arra, 
hogy a gyöngeségen keresztül Isten egyszerre nagy és 
gyöngéd ereje igazán jelenvalóvá válhasson.
Valóságosan élünk, és ebben az életben úton vagyunk. 
Úton Isten felé, úton egymás felé. Ez az út nem cél nél-
küli, küldetésünk van. Küldetésünk nem a megalkuvás, a 
megoszlás, a középszerűség és az önközpontúság útjára, 
hanem az ingyenes szeretet, a nagylelkűség, az önaján-

dékozás, a testvériesség és az irgalom útjára szól. Külde-
tésünk kilépésre szólít, hogy induljunk el személyes ha-
tárainkhoz, ahol jut hely a Határtalannak, és szolgálatra 
buzdít, hogy bátran menjünk a testi-lelki perifériákra 
szorult emberekhez is. 
Hiszen hogyan is mehetnénk el közömbösen olyan környe-
zetünkben mozgó személyek mellett, akik még soha nem 
csobbantak a Balatonban? Vagy olyan emberek mellett, 
akiknek nincs hová hazamenniük? Vagy olyan emberek 
mellett, akik senkitől sem számíthatnak néhány jó szóra?
Életünkben valóságosnak tapasztaljuk sokszor a szenve-
dést is. A szenvedést, amely sokszor rejtély, megmagya-
rázhatatlan titok, de amelyben sosem vagyunk egyedül. 
Valaki a társunk lett, hogy mindenben osztozzon velünk, 
és hogy magára vegye terheinket. Nála van a vigaszta-

lás, Nála a felüdülés, Nála a terheink édessé és könnyűvé 
válhatnak. Általa megtörtségünkben megoszthatóak le-
szünk, közelebb kerülhetünk másokhoz. 
Valóságosan van egy meghívásunk. Életünk útja hazaté-
résre hív, az otthonba, a teljességbe, az örök örömbe. Amit 
most még csak tükör által, homályosan látunk. De én is 
lehetek egy kicsiny tükördarab. 
Mi is tehát a valóság? Talán az életünk valóság. Odaaján-
dékozott élet. Kapcsolatra teremtett valóság. 

Jézusom! Apostolaid az asszonyokkal, Máriával és test-
véreiddel együtt állhatatosan imádkoztak mennybeme-
neteledtől a Szentlélek kiáradásáért. Erősítsd meg közös-
ségeinket, hogy mi is minduntalan összegyűljünk a Te 
dicséretedre. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy egyéni 
kéréseinket a közös imák során is meg tudjuk fogalmazni, 
hiszen Te mondottad, hogy ha közösen kérünk valamit, 
azt a mennyei Atya megadja nekünk. Küldd el Szentlelke-
det számunkra is Jézusom.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

14. állomás: A föltámadt Krisztus elküldi a szentlelket

– Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged!
– Aki feltámadásod örömével ajándékoztál meg minket.

ApCsel 2,1-4
Jézus megtartotta ígéretét… elküldte a Szentlelket. Pün-
kösd napján is együtt imádkoztak az apostolok és az asz-
szonyok. Imájuk meghozta gyümölcsét, a Szentlélek kiá-
radt szívükbe. Érzékelhető jelekkel szállt le rájuk: „zúgás 
támadt az égből”, majd „lángnyelvek jelentek meg”. A 
Szentlélek különböző adományokat, karizmákat adott ne-
kik, hogy azok segítségével hirdessék Jézus feltámadását, 
és tegyenek tanúságot hitükről akár életük árán is.
Jézus mindannyiunkat megajándékoz Szentlelkével. A 
Lélek nekünk is különféle karizmákat ad „tetszése sze-
rint osztva kinek – kinek”. (1Kor 12,11) Általa azonban 
nekünk is erőssé kell válnunk a hitben, miként az apos-
toloknak és a vértanúknak a múltban. Ugyanazt a Lelket 
kaptuk ugyanis mi is. Úgy kell élnünk tehát, hogy mások 
megkérdezzék tőlünk, hogy „miféle hatalommal vagy 
kinek a nevében tettétek?” (ApCsel 4,7) A Szentlélek ad 
erőt, hogy ellenálljunk a sátán csábításának, Ő ad bátorsá-
got, hogy a világ előtt merjünk tanúságot tenni hitünkről. 
Ha a Szentlélek templomai vagyunk, akkor maga az Isten 
lakik bennünk. A hatalmas Isten költözött belénk, gyarló 
emberekbe, hogy velünk legyen küzdelmeinkben, harca-
inkban, támogasson minket. Mennyire tükrözi az Isten-
nek ez a „belénk költözése” is az Ő szeretetét, hiszen nem 
vélekedik úgy, hogy „Jézus vére árán már megváltott tite-
ket, most már tudjátok magatok is mit kell tennetek, hogy 
üdvözüljetek”. Nem. Ő egykor lehajolt hozzánk, irgalmá-
ba fogadott minket, és segít minket, hogy a Felé vezető 

úton haladjunk.
Jézusom! Te az első pünkösd napján elküldted a Szent-
lelket, és ezzel erőt adtál apostolaidnak a tanúságtétel-
re. Add meg nekünk is a Szentlelket, hogy elhalmozzon 
adományaival. Tégy minket is hű követőiddé, hogy fény-
ként világítsunk a sötétségben, és legyen kellő erőnk és 
bátorságunk lángra lobbantani az emberi szíveket. Küldd 
el Szentlelkedet ma is, Jézusom, hogy vezessen minket Te-
hozzád.

– Ezt a napot az Úristen adta, alleluja!
– Örvendezzünk és ujjongjunk rajta, alleluja!

BefeJezés

ef 1,3-10
Jézusom! A feltámadásod öröme beragyogta egykor a 
tanítványok szívét. Mennybemeneteleddel előre mentél 
az Atyához, hogy helyet készíts számunkra, de pünkösd 
napján elküldted a Szentlelket, hogy mindig velünk legyél. 
Add meg nekem a kegyelmet, hogy a csüggedés óráiban is 
ezek jussanak eszembe, hogy ezek adjanak számomra bá-
torítást. Köszönöm Jézusom, hogy Te mindig velem vagy, 
sosem hagysz magamra. Amen.

riesz Benedek

HoL Van a VaLóság?

Képek forrása: https://lampagyujtogato.hu/
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Íme, itt van a templomosok történetének második része, 
amely egyben nem az utolsó. Bár alapvetően két részesre 
volt tervezve a cikksorozat, végül mégis úgy gondoltam, 
hogy a 3., 4., 5., 6. és végül a 7. keresztes hadjáratok tör-
ténetei megérnek egy külön részt. Így hát a rend felosz-
latásáról szóló könyvfejezetet (IV.), illetve a tv sorozatot, 
amely a templomos rend alkonyáról szól, csak a követke-
ző, III. részben fogom elemezni.

A Könyv
DAn Jones: 
A teMPLoMosoK
Isten szent harcosainak
felemelkedése és bukása
III. fejezet: Bankárok
„A templomos rend nemzetközi főhadiszállása, amely ko-
rábban a pompás jeruzsálemi palotában székelt, most egy 
sátor volt a Toron-hegyen más sátraktól körülvéve, amelyek 
a keresztény Szentföld kiválóságainak szállásaként szol-
gáltak.”1 Történetünkben - amelynek elmesélését az elő-
ző félévben kezdtem el – ilyen nehéz helyzetben találjuk 
most Isten szent harcosait Akkon városának közelében. 
A Hattín-nál elszenvedett véres mészárlás emléke, majd 
Jeruzsálem feladása nehéz kőként nehezedik az amúgy is 
elcsigázott keresztény hadakra. Már csak pár erőd maradt 
a keresztesek birtokában, a Szentföld nagyobb része vi-
szont már muszlim kézen van ebben az időben. De hama-
rosan változik az események sodrása, és Krisztus harcosai 
új erőre kapnak, mert megérkezik egy legendás király, 
akinek nevét még századokon át fogják emlegetni: ez az 
ember, ez a király Oroszlánszívű Richárd.

1 Jones, D., A templomosok; Isten szent harcosainak felemelke-
dése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 195.

De addig is, amíg a híres uralkodó megérkezett volna, a 
szentföldi keresztény sereg sem volt tétlen. A kereszt alatt 
gyülekező hadak – hogy ne érje őket a tétlenség vádja – a 
kiszabadult jeruzsálemi király, Guido és a szintén rabsá-
gából szabaduló templomos mester, Gérard vezetésével 
arra készülődtek nagy erőkkel, hogy visszafoglalják a hí-
res Akkon-t. Mind az elmúlt idők vereségei, mind a kö-
zelgő újabb keresztes hadjárat hírei tettekre ösztönözték 
Lusignani Guidot: „A hattíni ütközetben majd a Jeruzsá-
lemben elszenvedett vereség, illetve a Szent Kereszt elvesz-

Minden évben elérkezik az alkal-
mas szent idő, amikor megtisztít-
hatjuk a szívünk. Nos, 2020-ban 
igazán feledhetetlen nagyböjti idő-
szak jutott osztályrészül a világnak. 
Testben és lélekben is böjtölhettünk 
és Te, Uram, itt élted ezt meg kö-
zöttünk, úgy, mint egykor. Test-
ben jöttél közénk, mert Istennel 
való egyenlőségedet nem tartottad 
olyan dolognak, amelyhez zsák-
mány módjára ragaszkodnod kell. 
Mindenben hasonló lettél hozzánk, 
a bűnt kivéve: tapasztaltad beteg-
ségeinket, esendőségünket, fájdal-
mainkat, félelmeinket. Barátaidnak 
neveztél minket és megtanítottad, 
hogy senkinek sincs nagyobb sze-
retete annál, mint aki életét adja barátaiért. Te pedig áldo-
zati bárány módjára, alázatosan odaadtad érettünk magad, 
engedelmeskedve Atyád akaratának egészen a kereszthalá-
lig. Meghurcoltak, megaláztak, gúny és nevetség tárgyává 
tettek, iszonyatos testi kínokat és lelki gyötrelmeket éltél 
meg értünk. Te pedig szelíden és alázatosan tűrted és szen-
vedted mindezt. Menekülés és hasztalan bujdosás helyett 
összehívtad tanítványaidat, hogy együtt fogyasszák el veled 
utolsó vacsorádat. Az asztalnál nem a felszínes beszélgetést 
vagy az érzelgős búcsúzkodást választottad, hanem jó házi-
gazda módjára szolgáltad tanítványaidat, elmondtad nekik 
mindazt, amit még el kellett mondanod, hatalmat és felada-
tot adtál nekik és nem utolsó sorban nekik adtad önmagad, 
egyszerű formában, de mégis felfoghatatlan misztériumban: 
testedet adtad ételül nekik és véredet italul. Értük és soka-
kért, egyetlen és örök áldozat. És mégis, szenvedéseid ide-
jén, legnagyobb gyötrelmeidben ezek a te barátaid, akikért 
az életedet is odaadtad, elmenekültek és magadra hagytak. 
Nem volt elég, hogy az egyik elárult; egy másik megtagadott, 

a többiek pedig szétszéledtek. Csak 
egy maradt melletted, csak egy állt 
a kereszted alatt, édesanyád mellett. 
Te pedig beteljesítetted mindazt, 
ami írva volt rólad. És feltámadtál 
a halálból. És elmentél ezekhez a 
te barátaidhoz, akik félelmükben 
bezárkóztak. Odaléptél hozzájuk és 
köszöntötted őket: Békesség vele-
tek! És ismét ételt adtál nekik, Örök 
kenyeret, önnön Testedet eledelül. 
És a kétkedőnek megmutattad a se-
bed helyét, hogy jöjjön és tapintsa 
meg. Mert Te Uram, egészen ne-
künk adtad magadat. A Te tested és 
véred igazi valóság. „Én vagyok, ne 
féljetek!”
Megváltásunk szent titkát minden 

évben újraéljük. Mert Te, Urunk olyan egyszerű és védtelen 
formában maradtál itt köztünk, hogy lefertőtlenített keze-
ink közé vehetünk Téged. Hogy amikor félelmünkben tá-
vol maradunk legszentebb áldozatodtól, Te akkor is közénk 
jössz. Oh, Uram, mennyire ki vagy szolgáltatva nekünk! És 
mi mennyire függünk Tőled. Te vágyva vágyod a lakomát, 
amit velünk, a barátaiddal költesz el. Te Értünk egészen 
odaadod magad. Ki áll mégis a kereszted alatt? Ki az, aki 
melléd ül asztalodnál? Tanítványaid szétszéledtek és félel-
mükben zárva tartották az ajtót. Mégis, amikor visszatértél 
közéjük, együtt voltak. Uram, Mi együtt akarunk lenni! Mi 
a Te asztalodhoz akarunk ülni. Mi a Te testedet és a Te vére-
det akarjuk valóságos eledelül. Elérkezett-e már a feltáma-
dás napja, amikor belépsz közénk, amikor a zárt ajtók mögé 
jössz valóságosan, hogy megtapinthassuk ismét szent sebei-
det, hogy az asztalnál ismét nekünk add a Kenyeret? Együtt 
van-e már a Te néped? Eljöhettek-e a lakomára a barátaid? 
Urunk, Te feltámadásod után így köszöntötted tanítványai-
dat: Békesség veletek! Én vagyok, ne féljetek…

Magyarics dóra

békesség VeLetek! 
én Vagyok, ne féLjetek!

Vicente López y Portaña:
Krisztus, Szent Tamás és az apostolok –1849

csuJa gergely

tempLomosok
Avagy mit mond Dan Jones könyve

és az HBO sorozata Isten szent harcosairól
II. rész
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király ezen lépése nagy kihatással volt a későbbiekre: „A 
katonai rendek vezetésének beolvasztása a saját parancsno-
ki struktúrájába Richárd keresztes háborús stratégiájának 
fontos elemét képezte. (…) Ez a politika mind a Jeruzsálemi 
Királyságra, mind a templomosokra nézve hosszan tartó 
következményekkel járt.”4 
Az európai erősítés megérkezése után 1 hónapig külön-
böző típusú kőhajító ostromgépekkel bombázták a várost. 
Végül olyannyira elhúzódtak a harcok, hogy a kimerült 
Akkon békéért folyamodott, és a keresztények feltételeit 
elfogadva Szaladin július 12-én feladta a várost, és elvonult 
erőivel. Ezután Fülöp Ágostnak véget értek a szentföldi 
kalandok, visszatért hazájába, Richárd királynak azonban 
csak most kezdődött el igazán a háború. „Népes serege élén 
a part mentén délnek kezdett vonulni, azzal a szándékkal, 
hogy Akkon és Aszkalon között a lehető legtöbb kikötőt és 
települést – Haifát, Le Destroit-t, Kaiszareiát, Arszufot és 
Jaffát – visszafoglalja, s majd 
csak ezután fordul a beljebb 
fekvő területek és Jeruzsálem 
felé.”5 De mielőtt útnak in-
dultak volna, végrehajtottak 
egy olyan tettet, amelyre 
nem lehettek büszkék a ke-
resztény harcosok: „Augusz-
tus 20-án, kedden Richárd 
hozzávetőleg 2600 muszlim 
foglyot végeztetett ki minden 
teketória nélkül az akkoni 
síkságon arra hivatkozva, 
hogy Szaladin megszegte 
ígéretét, amikor nem szolgál-
tatta vissza a Szent Keresztet, 
és nem fizetett ki 100 ezer 
dinárt a város megadásakor megszabott összegből.”6 Ezen 
a példán is láthatjuk, hogy a kegyetlen vérengzés sajnos 
mindkét oldalon előfordult. 
Szeptember 5-re már Arszuf városához érkezett Richárd a 
seregével. Itt al-Adil bocsátkozott tárgyalásokba a király-
lyal, amely mint később kiderült, csak arra volt jó, hogy 
Szaladin addig jelentős erőket tudjon mozgósítani, és a 

4  Uo. 207.
5  Uo. 209. 
6  Uo. 209.

területre vezényelni. Az Oroszlánszívű király felismerte a 
helyzet súlyosságát, ezért szeptember 7-én hajnali kelést 
rendelt el, és azonnali támadásba lendült a hős kereszte-
sekkel, akiket az élen a templomos „elitalakulat” vezetett. 
A nagy csatából végül a keresztények kerültek ki győzte-
sen, Richárd fényes győzelmet aratott Arszufnál.
„Ha Szaladin és tábornokai korábban alábecsülték Richár-
dot, akkor Akkon ostroma és az arszufi ütközet meggyőzték 
őket arról, hogy változtatni kell a véleményükön.”7 Ezért 
hát egyelőre visszavonultak hadai elől és a felperzselt föld 
taktikát alkalmazták, hogy Richárd minél kevesebb erő-
forrást tudjon igénybe venni serege ellátásához. Aszkalont 
is inkább lerombolták, és felégették, hogy ne nyújtson a 
kereszteseknek stratégiailag fontos támaszpontot, ahon-
nan erős támadásokat indíthatnak a vízi és szárazföldi 
útvonalak ellen. Erőiket inkább Jeruzsálem védelmére 
tartogatták. Október közepe felé Richárd Jaffához érke-

zett, ahol Szaladinnal ismét tárgyalásokba bocsátkozott, 
de ezek végül kudarcba fulladtak, a háború Jeruzsálemért 
folytatódott. A keresztény hadak el is indultak a szent vá-
ros felé, de ítéletidő állta útjukat, ami miatt vissza kellett 
fordulniuk a tengerparthoz. De nem csak az időjárás volt 
kedvezőtlen Jeruzsálem megostromlásához. Maga a se-
reg is kimerülőben volt, egyre inkább létszámhátrányba 
került a muszlim erőkkel szemben, és nagy részét olyan 
zarándokok alkották, akiknek nem volt szándékukban 

7  Uo. 212. 

tése tettekre sarkallta a nyugati keresztény királyságokat, 
és már elterjedt annak a híre, hogy az angol és a francia 
király, illetve Barbarossa (Rőtszakállú) Frigyes, a Szent Ró-
mai Birodalom császára és sok más hírneves nemesember 
nagy keresztes hadjáratra készül – 1096 óta a legnagyobb-
ra.”2 Így hát 1189. augusztus 29-én a keresztény sereg Ak-
kon városához érkezett, hogy visszafoglalja az elveszített 
erődítményt. Persze Szaladin sem hagyta ezt annyiban és 
jókora sereget gyűjtött össze, hogy a város megsegítésére 
induljon. Október 4-én sor is került az első ütközetre a két 
had között. Eleinte keresztény fölénnyel kezdődött, de Ri-
derforti Gérard templomos mester ismételt vakmerőségé-
nek köszönhetően végül vereséggel zárult, és Gérardhoz 
ezúttal nem volt olyan kegyes az ellenség, mint korábban, 
mert még a csatamezőn kivégezték. Ez egy újabb lesújtó 
vereség volt a keresztesek történetében. 
Már 27. hónapja folyt 1191 júniusában az ostrom, amikor 

2  Uo. 198.

elékezett a nagy nap: június 8-án partra szállt Oroszlán-
szívű Richárd. „Richárd érkezése nagymértékű javulást 
hozott a templomosok harci szellemében, valamint létszá-
mában is.”3 De a legenda mellett más nemesek, köztük 
II. Fülöp Ágost francia király is megérkezett Akkon-hoz, 
hogy erősítse seregével az ostromló csapatokat. Eközben 
a meghalt mester után egy titokzatos „W”-ként megneve-
zett testvér vette át ideiglenesen a templomosok vezetését, 
akit majd két kiváló személyiség, Amio de Ays és Gilbert 
Erail követtek a mesteri poszton. Ők rövid idő alatt sike-
resen újraszervezték az első ostromban felmorzsolódott 
templomos csapatokat, és mire Richárd megérkezett, már 
készen álltak az előttük álló harcokra. Az angol király bő-
séges utánpótlással érkezett, illetve egy kiváló tanácsadó-
val, Sabléi Róbert személyében. Az uralkodó parancsára 
Róbert felesküdött templomos lovagnak, majd nem sok-
kal rá a rend meg is választotta újdonsült mesterének. A 

3  Uo. 204.
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lemi kiválóssággal és széles nemzetközi kapcsolatok kiépíté-
sével párosították. Ezért aztán a templomosok III. Sándor 
1159-ben történt megválasztását követően minden pápa 
belső köreiben jelen voltak, és a Szentatyát magánszférájá-
ban kamarásként szolgálták. III. Sándor a pénzügyeik inté-
zésére egy Bernardo és egy Francone nevezetű templomost 
alkalmazott annak a pénzügyi szakértelemnek az elismeré-
seképpen, amely a rendet híressé tette.”11 A francia király és 
alattvalói is nagymértékű bizalmat tápláltak a rend iránt. 
„A férfiak és nők szerte az országban igénybe vették a temp-
láriusok szakértelmét, ha kölcsönfelvételről, vagyontárgyak, 
oklevelek, szerződések és testamentumok megőrzéséről volt 
szó, illetve ha nagy távolságra kellett eljuttatni egy-egy ösz-
szeget. Ahogy a rend egyre híresebbé, megbecsültebbé és 
mind a királynak, mind az országnak egyre hasznosabbá 
vált, úgy gyarapodtak a javai, ám ez senkinek nem okozott 
meglepetést.”12 I. Jakabot is ők nevelték fel, ők képezték, aki 
aztán a spanyol Reconquista egyik legkiválóbb vezére lett. 

11  Uo. 225.
12  Uo. 226.

A spanyolországi harcokban igénybe vette mint a temp-
lomos, mind az ispotályos haderőket, és így együtt nagy 
sikereket tudtak elérni. Jakab bár nem adott olyan nagy 
privilégiumokat a rendnek, mint például angol kortársai, 
de szoros kapcsolatot ápolt mindvégig volt nevelőivel, a 
templomos lovagokkal. 
„A kereszténység számos uralkodója és hatalmassága kö-
zött, akik a templáriusokat nagyra becsülték, igénybe vet-
ték szolgálataikat és immunisak maradtak a fullánkjukat 
nyújtogató késő 12. századi udvari szerzők és fennhéjázó 
apátok mérges csípéseivel szemben, kevés akadt, aki olyan 
erőteljesen támogatta volna őket, mint III. Ince pápa.”13 Ép-
pen ezért a pápa mondhatni „elkényeztette” a rendet, és 
példátlanul sok kiváltságot juttatott neki. „III. Ince odaadó 
buzgalommal támogatta és védelmezte a rendet. Adószedő-
ként templomos testvéreket alkalmazott, újabb és újabb ki-
váltságokat biztosított a rendnek, és pápai bulláiban ismé-
telten megerősítette a rend által már évtizedek óta élvezett 
általános jellegű védelmét. A katonai rendek tagjait [szilárd 

13  Uo. 229.

hosszú távon a Szentföldön maradni, leghőbb vágyuk 
csupán a Szent Sír meglátogatása volt. Így az szóba sem 
jöhetett, hogy az esetlegesen elfoglalt Jeruzsálemet majd 
tudni fogják tartani a támadó ellenséggel szemben. Így vé-
gül Richárd és Szaladin 1192.szeptember 2-án 3 éves fegy-
verszünetet kötöttek, és így a keresztény zarándokoknak 
biztosítva lett, hogy zavartalanul tudjanak imádkozni a 
szent város szent helyein. Október 9-én Richárd ezen ese-
mények után hajóra szállt, és hazaindult. Útja viszont nem 
folyt le zavartalanul: VI. Henrik német-római császár fog-
lyul ejtette, és rabláncra verte a triefelsi vár börtönében, 
ahonnan csak magas váltságdíj fejében tudott szabadulni, 
amely összeg (százezer márka) egy egész keresztes had-

járat finanszírozására elegendő lett volna. Richárd visz-
szatérte után is jó kapcsolatot ápolt a templomos renddel. 
Már a szentföldi tartózkodása alatt el akarta nekik intézni, 
hogy Ciprus a kormányzásuk alá kerüljön, de a helyiek 
nehezen viselték el a templomosok jelenlétét, ezért végül 
Guido kezére került a sziget. 
Angliában ekkortájt Fitz Stephen volt a rend mestere. 
Szerte az országban hatalmas birtokaik és javadalmaik 
voltak, amely többek között annak volt köszönhető, hogy 
számos uralkodó nagyon jó szemmel nézte a rend tevé-
kenységét, és sokszor diplomáciai küldetések lebonyolítá-
sára is igénybe vették a szolgálataikat, amelyekért általá-

ban bőséges jutalmakban részesültek. „Megbízhatóságuk 
miatt gyakran kérték föl őket döntőbírónak.”8 De nem 
csak Angliában, hanem szerte Európában, kiváltképpen 
Franciaországban hatalmas birtokadományokat kaptak.9 
A pénzügyek kezelésének terén is kivette részét a rend, 
és végül már bankokként is működtek az egyes templo-
mos erődök. II. Henrik, Oroszlánszívű Richárd édesap-
ja is számos értékét őriztette Isten szent lovagjaival. De 
nem csak a bizalmával ajándékozta meg a rendet, hanem 
pénzügyileg is segítette a munkájukat. Miután II. Henrik 
hallott a hattíni katasztrófáról egyből gyűjtésbe kezdett, és 
az ún. Szaladin-tized behajtására adott ki parancsot. Fia 
hasonlóan bőkezűen viseltetett a rend iránt: „II. Henrik 
fia, Oroszlánszívű Richárd jelentős szerepet játszott abban, 
hogy a templomosok, mint katonai testület újjáéledhetett a 
Szentföldön. Ám saját királyságában is sokat tett a rendért: 
a trónra kerülése és az Akkonba való elutazása között eltelt 
néhány rövid hónap alatt Rihárd okleveleket bocsátott ki, 
melyek elismerték, szentesítették és hivatalosan szavatolták 
a templáriusok Angliában és Walsben fekvő birtokainak tu-
lajdonjogait, és mentességet adott nekik az angliai földbir-
tokosokra kirótt összes királyi adó megfizetése alól.”10 Ezek 
a kiváltságok, és ez a jó viszony a rend és az angol uralko-
dók között Richárd 1199-ben bekövetkező halála után is 
megmaradtak, sőt tovább gazdagodtak.
Azonban a templáriusoknak nemcsak csodálói és támo-
gatói, hanem nagy kritikusai is akadtak. Azzal vádolták 
őket, hogy túlságosan eltértek az eredeti ciszterci szegény-
ségtől, és ezáltal túl elbizakodottá és hatalmaskodóvá vál-
tak, túlságosan anyagias irányba mozdult el a rend európai 
tevékenysége. A másik jelentősebb vád az volt, hogy har-
cos életformájukkal eltértek a Krisztus által hirdetett fegy-
vermentes életmódtól, amelynek alapvetően jellemeznie 
kellene a keresztények életét. Ezek közé a kritikusok közé 
tartozott Walter Map, Salisburyi János és Stellai Izsák is. 
Bár ismertek voltak ezek a nézetek, de a többség és főleg 
az uralkodói réteg - mind a világi, mind az egyházi – tá-
mogatásáról biztosította a templomosokat. „A hatalmat 
gyakorlók nézete szerint a rend tagjai a hadi vitézséget szel-

8  Magyar Katolikus Lexikon, (szerk. Diós I. – Viczián J.), vol. 
13., Budapest 2002.
9  vö. Gárdonyi, M., Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe, 
Jel Kiadó, Budapest 2016, 148.
10 Jones, D., A templomosok; Isten szent harcosainak felemelke-
dése és bukása, Kossuth Kiadó, Budapest 2018, 222–223.
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és egy a víz fölött egy toronyhoz kifeszített vaslánc is 
nehezítette az ostromlók dolgát. Emellett ott volt a vé-
dők veszedelmes fegyvere a görögtűz, illetve az állandó 
veszély, hogy al-Kámil Kairóból csapatokat küld a város 
megsegítésére. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy 
az első támadások nyáron kezdődtek meg, amikor „a 
napi hőmérséklet túllépte a 44 fokot is árnyékban”19. Ezért 
hát a támadó félnek jól át kellett gondolnia minden lé-
pését, ill. nem utolsó sorban szigorú fegyelemre és ka-
tonai szakértelemre is nagy szükség volt a siker elérésé-
hez. A következő napokban, hetekben nagy hadakozás 
vette kezdetét, és mindkét fél egyre jobban kimerült a 
csatározásban. Olykor a keresztények kerültek fölénybe, 
de voltak pillanatok, amikor a muszlim csapatok voltak 
jobb helyzetben. Mindkét oldal sok embert vesztett, és 
vezető egyéniségek is áldozatául estek a heves csatáknak, 
mint például Chartes-i Vilmos, a templomos rend 14. 
mestere. Helyette a rend Montaigui Pétert választotta 
meg a szervezet vezetőjének, akinek a testvére az ispo-
tályosok mestere volt. „(…) első alkalommal fordult elő, 
hogy a templomos és az ispotályos mester valódi testvérek 
voltak. Mindkét rend előkelő születésű, francia anyanyel-

19  Uo. 241.

vű családok hálózatára épült, ám kevés dolog szemléltet-
te oly egyértelműen tagságuk alapvetően arisztokratikus 
jellegét, mint a Montaigu fivérek majdhogynem egyidejű 
kinevezése.”20 
A sok vérontás közben egy érdekes eseménynek lehettek 
tanúi az Egyiptom északi részén állomásozó keresztesek. 
1219-ben egy szegényes, mezítláb közlekedő, barna csu-
hás szerzetes testvér érkezett a közel-keleti országba. A 
neve Giovanni di Pietro di Bernardone volt, akit mi egy-
szerűbben Assisi Szent Ferenc néven ismerünk. Ő más 
fegyvert akart bevetni a Szentföldért vívott háborúban, 
mint a keresztes lovagok és a lovagrendek: alázatát és hi-
tét, a hitéből fakadó bátorságát. A szokatlan találkozás így 
zajlott le:„Damiettába érkezve Ferenc azonnal tárgyalóként 
lépett föl. Kisétált a keresztény táborból, és jelentkezett a kö-
zeli egyiptomi támaszponton. Kérte, vezessék al-Kámil elé, 
hogy az új szultánt meggyőzhesse vallásának téves voltáról. 
Az akkoni püspök és krónikás, Vitry Jakab tudósítása sze-
rint Ferenc [néhány napon át prédikált a szaracénoknak, 
ám nem sok eredménnyel]. A szultán udvariasan elhárítot-
ta arra vonatkozó ajánlatát, hogy a tűzön sétálva – tűzp-
róbával – bizonyítsa be neki Isten kegyelmének nagyságát, 

20 Uo. 244.

jellemű és megfontolt férfiakként] jellemezte, és azt taná-
csolta a szerencsétlenül induló negyedik keresztes hadjárat 
érdekében prédikáló papoknak, hogy mindig álljon mellet-
tük egy templomos vagy ispotályos testvér. Pápasága idején 
többször is megújította a templomosok tizedszedési jogát, 
hasonlóképpen a más egyházi személyek által kivetett tized 
alóli mentességüket. Azon jogukban is megerősített őket, 
hogy saját templomokat építhessenek, a többi kereszténynek 
pedig megtiltotta, hogy a testvéreknek bajt, javaikban kárt 
okozzanak, és arra buzdította a rendet, alaposan vizsgálják 
meg újoncaikat, nehogy a templomosok kollektív erkölcsi 
vértezetén repedés támadjon (…).”14 A templomosok teste-
sítették meg III. Incének a az ecclesia militans-ról, a küzdő 
egyházról alkotott vízióját. Ebből kifolyólag erősen számí-
tott a szent harcosok szolgálataira a IV. keresztes hadjárat-
ban. Szaladin 1193.március 3-án „epeláz” következtében 
elhunyt, ami után viszálykodások következtek a hatalom 
birtoklása végett. Úgy érezte a pápa, hogy most jött el az 
idő az újabb támadásra, hiszen a megosztott, meggyen-
gült muszlim birodalom most sebezhetőbb, így nagyobb 
esély van a szent területek visszafoglalására. 1202-ben el 
is indult a hadjárat, de végül nem úgy végződött, ahogy 
a pápa eltervezte: a mohó keresztesek a velencei hajóhad-
dal Konstantinápoly felé vették az irányt, amit irgalmat-
lanul kifosztottak, majd I. Baldvin néven latin uralkodót 
ültettek a trónra. Ennek ellenére továbbra sem adta fel az 
álmot III. Ince pápa, hogy egyszer még keresztény kézre 
kerülhet Jeruzsálem. 
Eljött az Úr 1213. esztendeje. Egy újabb lépés a Szent Vá-
ros visszahódítása felé: III. Ince meghirdette az V. keresz-
tes hadjáratot. 5 évvel később, 1218-ban, két irányból is 
indultak csapatok, Spanyolországból és a Szentföldről is, 
Château Pèlerin erődítményéből, amely Akkon-tól délre 
magasodott a Földközi-tenger fölé. A célpont pedig a ko-
rábbiakkal ellentétben Egyiptom volt, azon belül is a híres 
város, Damietta. De miért pont itt kezdték el a hadi vállal-
kozást? „A Jeruzsálem helyett Damietta megtámadásáról 
határozó döntés az Akkonban (valamikor 1217 októberé-
ben) tartott haditanácson született meg az összes keleti és 
nyugati keresztes vezér részvételével. Honoriusz pápához 
(szerző megjegyzése: 1216. július 16-án elhunyt III. Ince) 
írt levelében, Chartes-i Vilmos templomos mester kifejtet-
te, hogy Jeruzsálemet mindaddig nem lehet bevenni, amíg 

14 Uo. 230–231.

a szaracénokat meg nem gátolják abban, hogy biztosítani 
tudják a palesztinai seregük ellátását déli irányból, továbbá 
Egyiptom muszlim uralkodójának – aki ez idő szerint Sza-
ladin unokaöccse, al-Kámil volt – erejét meg nem törik.”15 
Így tehát a gazdagságáról és erős védelméről híres város 
lett a keresztesek első megállója. A keletről érkező flotta 
hajóinak fedélzetén sok nemesember utazott: II. András 
magyar király, VI. Lipót ausztriai herceg, a jeruzsálemi 
pátriárka, a templomosok és az ispotályosok mestere, va-
lamint Brienne-i János címzetes jeruzsálemi király.16 II. 
(Hohenstaufen) Frigyes német királyt is erősen bíztatta 
Honoriusz pápa (aki nem mellesleg gyermekkori gyámja 
volt) a keresztes hadjáraton való részvételre, de Frigyes vé-
gül távol maradt, és inkább a bonyolult belpolitikai hada-
kozásokkal volt elfoglalva. A spanyol honból érkező flotta, 
amelynek tagjai a reconquista-ban megedződött katonák 
és nemesek voltak, egyik kiemelkedő alakja Montaigui 
Péter volt, aki kiváló szolgálatai fejében elnyerte az egész 
nyugat rész mestere címet, amely a Szentföldön kívül a 
legmagasabb rangnak számított. Ő és a többi úton levő 
templomos fővezér is nagymértékben kivették részüket a 
stratégia kidolgozásában, illetve a szükséges források elő-
teremtésében, amely pénzt „a párizsi Temple révén Hai-
mard kincstárnok, rendbéli testvér irányításával vettek föl 
kölcsönként”17. 
1218 kora nyarán érkezett meg mindkét sereg 
Észak-Egyiptom partjaihoz, és megkezdték a kikötést. 
Mindenki érdeklődve várta a híres Damietta látványát, 
hiszen „csábító célpontnak számított, amelyet a megelőző 
ötszáz évben monoton rendszerességgel támadtak a keleti 
Mediterráneum-ban fölemelkedő és lehanyatló külön-
féle hatalmak. Az 1218-ban Damietta mellett gyüleke-
ző, Angliából, Flandriából, Nyugat-Franciaországból, a 
német fejedelemségekből, Ausztriából, Magyarországról 
és még sok más helyről érkezett keresztények szemében 
mindezen gazdagság igen csábító lehetett”18. De szépsége 
és gazdagsága mellett sok veszélyt is rejtegetett a meg-
erősített város az azt meghódítani akaróknak. Olyan 
sokrétű és jól kidolgozott védelmi rendszere volt Dami-
ettának, amely minden hadi technikával és leleménnyel 
fel tudta venni a versenyt. Számos magas fal, vizesárok, 
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gosan őszintén lelkesedett a keresztes hadjáratokért, in-
kább csupán kötelességének tett eleget, amelyre korábban 
IX. Gergely pápa többször erélyesen felhívta a figyelmét, 
majd az engedetlen uralkodót kiátkozással sújtotta kö-
zömbössége miatt. Ez már alapvetően negatív fényt vettet 
rá. Ehhez társult még hozzá, hogy nagymértékben támo-
gatta az újonnan megalakult Német Lovagrendet, amely 
érthető módon közelebb állt Frigyes szívéhez, mint a 
többi rend. „1221-ben Frigyes eredményesen folyamodott 
III. Honoriusz pápához annak érdekében, hogy a német 
testvéreket mentesítse az egyházi adó fizetése és az egyházi 
felügyelet alól. És amikor II. Izabellát nőül véve 1225-ben 
jeruzsálemi királlyá vált, újonnan szerzett címét arra hasz-
nálta fel, hogy a Német Lovagrendet keleten minden világi 
hatalom hatálya alól kivonja. Mindez óhatatlanul a temp-
lomosok helyzetét is befolyásolta, akiknek sikeres működési 
modelljük a nyugati királyok legmagasabb pártfogására, 
valamint a rend különleges jogállására épült.”23 A helyzetet 
tovább rontotta, hogy a császár úgy határozott, hogy no-
vember 15-én délre vonulva tárgyalásokat kezdeményez a 
szultánnal. A muzulmán birodalom belső viszályai miatt 
Frigyes elérkezettnek látta az időt arra, hogy elveszített 
keresztény területeket szerezzen vissza. Úgy vélte elég 
lesz egy kis erőfitogtatás ahhoz, hogy kedvező kimene-
telű tárgyalásokat tudjon kezdeményezni. Emiatt persze 
sok vád és pletyka fonódott személyéhez, mint például, 
hogy muszlimbarát és öltözködését és szokásait illetően 
majmolja a keleti hitetlenek életmódját. A pápa kiátko-
zása és az imént említett negatív szóbeszédek mind arra 
ösztönözték a templomosokat, hogy távolságot tartsanak 
a császártól. A dél felé vonuló sereget is csak egynapi járás 
távolságból követték, hogy eleget tegyenek a pápa paran-
csának: „Úgy rendeljük, hogy mindenki szigorúan tartsa 
magát távol tőle.”24 Frigyes persze nem hagyta, hogy csúfot 
űzzenek belőle, ezért megkísérelte lefoglalni, és átadni a 
Német Lovagrendnek a Château Pèlerin nevezetű temp-
lomos erődöt. Végül mégis meghátrált, de az akaratával 
szembeni nyílt szembeszállásból fakadó olthatatlan dühe 
nem csillapodott, a templomosokkal való viszonya csak 
még jobban elmérgesedett.
Az adott helyzetet tekintve mind II. Frigyes, mind al-Ká-
mil szultán békére törekedett, ezért kedvező feltételek 
mellett 1229. február 18-án megállapodás született a két 
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uralkodó között: „(…) al-Kámil hivatalosan is beleegye-
zett abba, hogy a Szent Várost és a Szent Sírt – tízéves 
fegyverszünet fejében – keresztény igazgatás veszi át. A 
városban keresztények és muszlimok egyaránt tartóz-
kodhattak, ezenfölül a keresztényeket Betlehem, Názáret, 
Szidón, Jaffa és Akkon törvényes urainak ismerték el. 
A több mint négy évtizeden át szétszakított keresztes ki-
rályságot így részben sikerült visszaállítani.”25 A legtöbb 

25  Uo. 261.

és a furcsa, bogaras fiatalembert visszaküldte az övéihez. 
Ferencet csupán az mentette meg a lenyakazástól – amely-
nek az évek során sok templomos testvér áldozatául esett -, 
hogy al-Kámilt jókedvében találta.”21 
Tehát sem a heves harcok, sem pedig Assisi Szent Ferenc 
evangelizációs kísérlete nem tudta bevenni Damiettát és 
a szultán szívét. Ezért hát a jól ismert középkori ostrom-
ló módszerhez folyamodtak: kiéheztették a várost. Másfél 

év telt hát el a partraszállás óta, és 1219. november 5-én 
lett már annyira súlyos a helyzet a falak mögött, hogy az 
ostromló keresztesek könnyedén be tudták venni a város 
erődítéseit, majd az egész települést. De a látvány borzasz-
tó volt, ami fogadta őket: az éhségtől és a betegségektől 
elhullott lakosság rothadó hullái hevertek mindenütt. A 
véres ostrom után 2 évig állomásozott a sereg Damiettá-
ban és környékén, miközben a szultán egyezkedni próbált 
a keresztes had vezetőivel, de mindhiába, nem született 
megegyezés, a vezérkar továbbra is elengedhetetlennek 
tartotta Kairó elfoglalását. A következő nagyobb hadmű-
veletre tehát 1221. június 29-én került sor, amikor a hí-
res várost és a sátortábort maguk mögött hagyva a Nílus 
partja mentén délre vonultak, Kairó felé. Az ellenséges 
csapatok újra és újra visszavonultak előlük, amit sokan 
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a seregből pozitívan értékeltek, és a közeledő győzelem 
előjeleit vélték az ellenség menekülő magatartásában fel-
fedezni. Voltak azonban szép számmal olyanok is, aki-
ket egyre nagyobb aggodalommal töltött el, hogy ilyen 
messze bemerészkednek egy ismeretlen területre, ahol 
nem tudják, hogy pontosan mi is vár rájuk. És félelmük 
a történelmi tényeket figyelembe véve nem volt alaptalan. 
Augusztus 10-én egy katonai helyőrséghez, a megerősített 

manszúrai táborhoz érkeztek, ahol a Nílus 
damiettai ága szétnyílt. Továbbvonulva a 
folyó V alakú metszéspontjában találták 
magukat, ahol végül felismerték, hogy a 
víz és az ellenség kelepcéjébe estek, mert 
közben a mögöttük lévő területet musz-
lim csapatok özönlötték el, ezáltal elzár-
va a visszavonulás lehetőségét. És ez még 
mind nem volt elég: a Nílus két hét múlva 
kiáradt, és elmosta az egész keresztény tá-
bort. Montaigui Péter végül belátta, hogy 
nincsen más lehetőség, minthogy megad-
ják magukat – ami augusztus 28-án meg 
is történt-, és reménykedjenek a szultán 
irgalmas bánásmódjában. Az V. keresztes 
hadjárat tehát végül kudarccal végződött. 
A csalódott keresztények persze igye-
kezték megtalálni ennek lehetséges okát. 
Egyesek a keresztesek bűneire hivatkoztak, 
ami megakadályozta, hogy Isten áldása 

szálljon a hadivállalkozásra. Mások viszont a híres, stupor 
mundi (világ csodája) címmel is illetett, német uralkodót, 
II. Hohenstaufen Frigyest hibáztatták a csúfos vereségért, 
mert ígéretei ellenére nem vett részt a hadjáratban, és így 
magára hagyta a keresztények seregét. A leghatalmasabb 
nyugati uralkodó azonban hamarosan rácáfolt az őt ért 
vádakra, és a hosszú ígérgetések után végre állta szavát, és 
a Szentföldre indult seregével.
Hatalmas érdeklődés övezte az 1228 szeptemberében 
Akkon-ba érkező uralkodót. „Bármelyek lehettek is Fri-
gyes indítékai, ő számított a legtekintélyesebb látogatónak 
Oroszlánszívű Richárd harminc évvel korábbi ittléte óta.”22 
A templomosok is nagy méltósággal fogadták, de már az 
elején rossz előjelek mutatkoztak a Frigyessel való kap-
csolatukat illetően. Először is a híres császár nem túlsá-

22  Uo. 257.
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az V. keresztes hadjárat kudarcot vallott. Az egyiptomi 
szultán most eléggé sebezhetőnek tűnt, hiszen asz-Szá-
lih - amellett, hogy belviszályok fenyegették hatalmát – 
tüdővészben szenvedett. Így hát 1249. május 13-án 1800 
hajóval elindította IX. Lajos a történelemben a VII. ke-
resztes hadjárat néven ismerté vált hadi vállalkozást. A 
rajtaütés meglepetésével akartak lecsapni Damiettára, de 
egy vihar illetve a szultán hírszerzése ezt végül felülírta, 
és asz-Szálih serege június 5-én már hadrendben várta a 
keresztesek érkezését a parton. Maga a szultán is feltűnt 
emberei között fénylő aranyvértben. Isten harcosait azon-
ban nem rémisztette meg a muszlim had látványa. A part 
közelében vízbe ugrottak, és a derékig érő tengerben elő-
re gázolva törtek rá az ellenségre. Az ádáz küzdelemből 
végül a szultán vonult vissza, és Damiettát is kiüríttette, 
így a város, amit korábban több mint egy éven keresztül 
kellett ostromolni a bevételhez, most egy nap alatt a ke-
resztények kezére került. A győzelem után ismét összeül-
tek a hadjárat vezetői, és megvitatták a további stratégiát. 
Ismerjük a mondást, hogy a történelem ismétli önmagát, 
és ez ebben az esetben kifejezetten is igaz volt. A keresz-
tes sereg ismét a Nílus mentén indult el délre, hogy elfog-
lalja Kairót, és ismét Manszúrához érkeztek, amely azóta 
nagy településsé fejlődött. De ezúttal Lajos óvatosabbnak 
bizonyult, mint elődei. Mindez azonban nem volt elég. 
Nemcsak neki kellett volna megfontoltnak lennie, hanem 
fivérének, Róbertnek is, Artois grófjának. A keresztények 
pontonhidat kezdtek el építeni a folyón való átkeléshez, 
de ez nem sikerült a mohamedánok erős katapulttüze mi-
att. 1250 februárjában azonban egy beduin jelent meg a 
táborban, aki elárulta, hogy hol lehet viszonylag bizton-
ságosan átkelni a folyón. Megkezdték tehát a folyón való 
átgázolást, és a Róbert által vezetett előőrs, ahelyett, hogy 
csatarendbe állva megvárta volna a többi keresztest is, tá-
madásba lendült csapataival a túlparton, hogy üldözőbe 
vegyék a visszavonuló muszlim felderítőket. Azonban ha-
marosan az üldözőkből lettek az üldözöttek, és több száz 
keresztény lovag veszett oda, köztük Róbert is, csak páran 
menekültek meg. Az idő előrehaladtával a keresztes sereg 
ismét nehéz helyzetbe került, de most nem a Nílus áradá-
sa miatt: élelmiszerhiány és betegségek kínozták a királyt 
és katonáit, az egyre növekvő létszámhiány problémájáról 
nem is beszélve. Ezért hát április 5-én arra kényszerül-
tek, hogy az őket körbezáró muszlim állások áttörésével 
visszavonulással próbálkozzanak. Ez azonban kudarcot 

vallott, Lajost és nemeseit foglyul ejtették, és hatalmas 
váltságdíjat követeltek értük, amely a francia királyság 2 
évi jövedelmével volt egyenlő. Mivel a király nem tudta 
a teljes összeget kifizetni, a templomos rend segítette ki. 
Szabadulása után visszatért Akkonba, és kezébe vette a 
Jeruzsálemi Királyság irányítását. Vichiers-i Rajnaldot, 
aki a váltságdíj kifizetésében volt segítségére, templomos 
mesternek nevezte ki. Kapcsolatuk a király egész szent-
földi tartózkodása alatt baráti maradt. „(…) a király és a 
mester közötti barátság nagyon is eleven bizonyítékaként 
1251-ben Lajos negyedik gyermeke, Péter a templomosok 
Château Pèlerin erődítményében látta meg a napvilágot. 
Lajos bátor, elszánt hitvese, Margit végig elkísérte a férjét az 
egész hadjáratban, csak amikor a király elkezdte balvégzetű 
menetelését a Nílus mentén, akkor maradt Damiettában, 
hogy egy másik fiúgyermeknek – János Trisztánnak – adjon 
életet. Fizikai állóképesség tekintetében ugyanolyan keresz-
tes vitéznek bizonyult, mint házastársa. A templomosok 
részéről különleges jóindulatnak számított, amikor megen-
gedték valakinek, - legyen az a valaki akár királynő is -, 
hogy egyik leghíresebb (és csak férfiak számára fönntartott) 
várukban gyermeket hozzon a világra.”30 
1252 novemberében elhunyt Lajos édesanyja, aki távol-
létében régensként irányította Franciaországot, így haza 
kellett térnie a francia királynak. „A keresztes háborúban 
töltött hat esztendő alatt Lajos életében mély változások 
következtek be, és Franciaországba visszatérve szigorú, 
önmegtartóztató és jámbor életmódot folytatott, amelynek 
eredményeképpen utóbb szentté avatták. Bár ezt senki sem 
tudta az ő korában, de Lajos volt az utolsó nagy keresztes 
király.”31 
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keresztény ujjongva fogadta a fejleményt, a templomos 
lovagok azonban már nem voltak annyira elragadtatva 
a fordulattól. Nem kapták vissza a számukra oly becses 
Salamon templomot, ahol rendünk megalapult, illetve 
birtokaik is idegen kézen maradtak. A Salamon temp-
lom tárgyalásokból való kihagyása mögött azonban va-
lószínűleg nem Frigyes templomosok iránt táplált ellen-
szenve lapult meg, hanem inkább a bölcs megfontoltság. 
Nem akarta az amúgy is csalódott muszlim társadalmat 
még jobban felbőszíteni azzal, hogy a általuk is szent 
helyként tisztelt, Mekka és Medina után a legszentebb 
helynek tartott al-Haram as-Saríf-ot, amelyen ott állt 
az al-Aksza mecset és a Szikladóm, kivegye a kezük-
ből, és visszaadja a retteget templomos harcosoknak. A 
béke bár megszületett, de meglehetősen ingatag lábakon 
állt. Erre a pátriárka és a piros keresztet viselő lovagok 
is fel akarták hívni a császár figyelmét, így sereg tobor-
zásába kezdtek azzal a szándékkal, hogy Damaszkusz és 
Jeruzsálem ellen vonuljanak, hogy a pápa szándékával 
megegyezően teljesen keresztény uralom alá kerüljenek 
ezek a területek. Ez persze a rendelkezésre álló erőkkel 
merő képtelenség lett volna, és inkább csupán az ellen-
ségeskedés nem pedig egy jól átgondolt katonai stratégia 
szüleménye volt az ötlet. Frigyes felszólította a felbőszült 
pátriárkát és a templomosokat is, hogy higgadjanak le, és 
fegyverezzék le seregüket, „ám Gerold közölte a császár-
ral, hogy kiközösítettek utasításait nem hajtja végre”26. 
Erre válaszul az uralkodó összehívta Akkon lakosságát, 
és ostorozó vádlóbeszédet intézett hozzájuk, amelyben 
keményen felszólalt a templomos rend ellen, majd el-
rendelte, hogy az összes fehér csuhás, piros keresztet 
viselő lovag hagyja el a várost, és ne térjen oda vissza. 
A pátriárkának sem kellett több: amellett, hogy Frigyes 
már ki volt átkozva, most mindenkit egyházi átokkal fe-
nyegetett meg, akik a császár mellé állnak, és segítik őt. 
Mivel a Hohenstaufen dinasztia jeles tagja nem akarta 
tovább növelni a feszültséget, meghátrált, és hazaindult. 
A kikötőbe vezető út azonban nem volt túl kellemes a 
számára: „Ahogy a városon áthaladt, [a mészárosok meg 
az utcán tartózkodó öregemberek, akiket a düh hajtott, 
mellette futottak és belekkel meg húsdarabokkal hajigál-
ták meg]. II. Hohenstaufen Frigyesnek, akinek a térdére a 
Szentföldre való érkezésekor csókok záporoztak, válláról 
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fityegő állati belsőségekkel kellett távoznia onnan. Bizony 
dicstelen búcsú volt.”27 
A német-római császár után belső viszályok és megosz-
tottság maradt hátra a Jeruzsálemi Királyságban. Az egy-
ség hiánya, illetve Jeruzsálem védtelensége a korábban 
lerombolt védművek miatt, kedvező lehetőséget teremtett 
az al-Kámilt a trónon követő asz-Szálih szultán számára, 
aki a hvárezmi törökökkel szövetkezve lerohanta 1244. 
július 11-én a Szent Várost, és nagy vérfürdőt rendezett. 
A megmarat keresztényeknek nem maradt más hátra, 
minthogy összegyűjtve megmaradt erőiket szembeszállja-
nak az ádáz ellenséggel. Október 17-én került sor a nagy 
összecsapásra a La Forbie nevű falu mellett. Eleinte állták 
a sarat, de miután a damaszkuszi szövetséges megfuta-
modott, az óriási túlerővel szemben nem tudták tartani 
állásaikat. A sereg megsemmisült, hatalmas veszteségeket 
szenvedtek el. „A templáriusok a La Forbie-i ütközetben 
minden használható emberüket bevetették, akik több száz 
ispotályos és teuton lovaggal vállvetve küzdöttek. Az ütkö-
zetben részt vett 350 templomos lovagból mindössze 36 me-
nekült meg élve.”28 Ez a katasztrófa a Hattínnál történt nagy 
vereséghez volt hasonló.
A Szentföld visszahódítása, azonban még mindig nem csu-
pán vágyálomnak számított, hiszen voltak még mindig ma-
gas rangú, előkelő vezéregyéniségek, akik hittek a csodában. 
IX. Lajos király is ilyen ember volt, már csak azért is, mert 
vele is csoda történt: megmagyarázhatatlan módon vissza-
tért a vérhasban szenvedő uralkodó a halál torkából. „Lajos 
gyógyulása saját személyének szóló csoda volt, amely megy-
győzte őt, hogy felnőtt királyként az a küldetése, hogy nagy-
atyja, II. Fülöp Ágost és dédatyja, VII. Lajos nyomdokaiba 
lépjen. Ott fogja tehát hagyni Franciaországot, hogy keresztes 
hadjáratot vezessen a Szentföldre.”29 A párizsi templomosok 
is csodájára jártak a dolognak, és mivel jó kapcsolatot ápol-
tak Lajossal, igyekeztek mindenben segítségre lenni a had-
járat megszervezésében és megvalósításában.
1248 szeptemberében érkezett meg Lajos Ciprusra, ahol 
Sonnaci Vilmos templomos mester üdvözölte. Itt ren-
dezte be támaszpontját. Ezután összeült a haditanács, és 
megvitatták a hadjárat részleteit. A tanács ismét Damiet-
ta mellett döntött, azt a várost tűzte ki célpontként, ahol 

27  Uo. 267.
28  Uo. 275.
29  Uo. 278.
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Amikor Szent István király a népet a keresztény hitre térí-
tette, sok vezér ellene szegült, mert nem akarták elhagyni 
a pogány hitet. Ezért Szent István király hadat kiáltott a 
vezérek ellen. 
Először Koppányt támadta meg, akinek Somogyban volt a 
birtoka. Koppány már Géza fejedelem idejében hatalmas 
vezér volt, és a fejedelem halála után Istvánt meg akarta 
öletni, hogy örökségét megszerezze. Ezért Szent István 
király seregével megtámadta Koppány vezért.1 A királyt 

1 Koppány vezér, egyes forrásokban Cupan dux (962/964– 997) 
Géza magyar fejedelem rokonának, Tar Zerindnek a fia volt. A 
jelenleg legelfogadottabb tudományos álláspont szerint Géza 
halála után a Sztyeppei népekre jellemző senioratus elve alapján 
magának követelte a hatalmat, és a sztyeppei szokásjog (levira-
tus) szerint feleségül akarta venni Sarolt fejedelemasszonyt, Géza 
feleségét. Vö. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kopp%C3%A1ny_
vez%C3%A9r (2020.04.30.)

a Garam folyó partján övezték fel először karddal, itt ál-
lítottak testének őrizetére két főembert: Hontot és Páz-
mányt. Az egész sereg vezetését a király egy német úrra, 
Vencellinre bízta. 
Megkezdődött az ütközet mindkét részről, nagy bátor-
sággal harcoltak. Végül hosszú és véres  küzdelem után 
Szent István király győzelmet aratott. Ebben a harcban 
Vencellin ispán levágta Koppány vezért, ezért Szent Ist-
ván nagy birtokkal ajándékozta meg.2

Szent István király Koppány testét négy felé vágatta, Tes-
tének egyik darabját elküldte az Esztergomi- , másikat a 
Veszprémi-, harmadikat a Győri-kapuhoz és a negyediket 
Erdélybe. 
A csata előtt a király fogadalmat tett Istennek, és fogadá-
sát híven be is váltotta. Azt fogadta, hogy Koppány vezér 
birtokán élő nép gyermekeiből, terméséből és barmaiból 
örök időkre tizedet adjon Szent Márton klastromának. 
Ezután Szent István király híres és eredményes hadat in-
dított nagybátyja, Gyula ellen, aki az erdélyi tartományt 
kormányozta.3 Szent István király Gyula seregét legyőz-
te, magát a vezért, annak feleségét és két fiát elfogta és 
Magyarországra küldte őket. Gyula vezért élete végéig 

2 997 – Meghal a honfoglaló Árpád fejedelem dédunokája, a 
Kárpát-medence nyugati felén uralkodó Géza. Kijelölt örököse 
István névre megkeresztelt fia, Vajk. Somogy ura, Koppány– aki 
vélhetõen az idõ szerint Árpád legidõsebb férfi leszármazottja – 
igényt tartván Géza örökségére, fegyverrel támad Vajk ellen. A 
Veszprém mellett megvívott csatában Vajk bevándorolt német 
lovagok által vezetett serege gyõz, Koppány elesik. Vö. http://
members.aon.at/oezegeza/eletrajztext.htm (2020.04.30.)
3  1003 – I. (Szent) István hadjáratot vezet Erdélybe, s felszá-
molja az ott országló Gyula (más néven: Prokuj) törzsfõ önál-
lóságát. Vö. http://members.aon.at/oezegeza/eletrajztext.htm 
(2020.04.30.)

tömlöcben tartotta, mivelhogy hitében megátalkodott és 
a kereszténységre nem hajlott. Ezután Szent István egész 
Erdélyt a maga kincseivel teljes mértékben Magyaror-
szághoz kapcsolta. Erdélyt sok folyó öntözi és annak föve-
nyeiben aranyat találtak és annak a földnek az arany igen 
jó minőségű volt.
Hadat viselt Szent István a híres Tanuzóba ellen is, aki 
Taksony fejedelem idejében telepedett le az országban. 
A fejedelem sok földet adott Tonuzóbának, aki a hercegi 
vérből származott. De amikor Szent István király szóval is 
biztatta és a magyarokat mind megkeresztelte, Tonuzóba 
hitében megátalkodott, és a kereszténységre nem hajlott. 
Ezért a király elítélte és az Abádi-révnél elevenen eltemet-
tette. Sem ő sem felesége nem élhet Krisztusban örökké, 
de fiuk, Urkund megkeresztelkedett, ő már Krisztust vá-
lasztotta. 
Amikor a belső ellenséget legyőzte, Szent István hadat in-
dított Keán ellen, aki a bolgárok és szlávok vezére volt.4

4 1018 – A bautzeni béke véget vet a német–lengyel háborúk-
nak. Rendezõdik a magyar–lengyel viszony; Boleszló herceget 
Kijev elleni hadjáratában magyar katonaság segíti. – I. (Szent) 
István II. (Bolgárölõ) Baszileiosz bizánci császár szövetségese-
ként hadjáratot vezetve részt vesz a bolgár cárság felszámolásá-
ban. (A magyar krónikák feltehetõen e hadjárat emlékét õrizték 
meg István Keán [kagán=cár] elleni harcáról szólva. Más véle-
mény szerint Keán egy dél-erdélyi szláv-bolgár államalakulat 
vezetõje lehetett, s legyõzése a bolgár hadjárattól függetlenül, azt 
megelõzõen történt.) Vö. http://members.aon.at/oezegeza/elet-
rajztext.htm (2020.04.30.)

Keán vezér népei a Balkánon laktak, ezért legyőzésüket 
a természeti adottságok megnehezítették: a magyarok itt 
súlyos, nehéz harcokat vívtak. Végül mégis győzelmet 
arattak. És az utolsó csatában maga Keán vezér is elesett.  
Ebben a hadjáratban a király rengeteg kincset szerzett: 
aranyat, gyöngyöt és drágakövet. Ebből a sok kincsből 
Szent István nagyon meggazdagodott, de gazdagságát és 
minden kincsét az egyházra áldozta. A székesfehérvári 
székesegyházat, amelyet ő maga alapított, ellátta arany ol-
tárokkal, kelyhekkel, keresztekkel és színarannyal bevont 
drágakövekkel kirakott főpapi öltözetekkel.5

5 Vö. Mondák az Árpádházi királyokról, Történelmi olvasó-
könyv, ÉSZ – ÉRV BT. Felelős kiadó: Tóth Tamás, Nyírségi 
Nyomda Üzemében, 1996. 
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,,Nagyon bölcsen, igen 
jól tudta István király, 
hogy népét a pusztulástól 
csak úgy őrizheti meg, 
ha a nyugati szokásokat 
és a keresztény vallást az 
országban meggyökerez-
teti. Ezért nagy buzgalom-
mal folytatta atyja Géza 
fejedelem munkáját, és 
mint jó pásztor, erős kézzel 
térítette népét a helyes útra.”1

A nyugati országok papjai és szerzetesei meghallották, 
hogy István király2 az egész népet megtéríti, nagyon 

1 Mondák az Árpádházi királyokról, Történelmi olvasókönyv, 
ÉSZ – ÉRV BT. Felelős kiadó: Tóth Tamás, Nyírségi Nyomda 
Üzemében, 1996, 5. 
2  I. István, Géza fejedelem és Sarolt – az erdélyi Zombor gyula 
(itt török méltóságnév) – lányának fiaként látta meg a napvilágot 
Esztergomban, 969-ben. Eredetileg a Vajk nevet kapta, amely 
László Gyula történész szerint törökül hőst, vezért jelent. Az 
írott források szerint 25, vagy 27 éves korában keresztelték az 
első keresztény vértanú, István nevére, a Gizellával, II. Henrik 
bajor király lányával 996-ban kötendő házassága előtt. István 
kezdetben csak a Nyitrai Fejedelemség és Hercegség ura volt. 
Apja, Géza fejedelem, 997-ben közvetlenül a halála előtt meg-
eskette a főurakat, hogy Istvánt fogják támogatni a trónutódlási 
harcban. Géza halála után a hatalom, nomád szokás szerint, az 
új nagyfejedelem felavatásáig Sarolt fejedelemasszony kezébe 
került, akinek székhelye Veszprém volt. Koppány, Géza vérro-
konának, Tar Zerindnek a fia, a fejedelem halála után a sztyep-
pei népekre jellemző szeniorátus (a nemzetség legidősebb férfi-
tagja örököl) elve alapján magának követelte a hatalmat. Régi 
magyar sztyeppei szokás szerint feleségül akarta venni Sarolt 
fejedelemasszonyt, Géza feleségét. Géza családja viszont a nyu-
gatról származó primogenitúra (az elsőszülött fiú örököl) elve 
alapján Istvánnak szánta a hatalmat. Koppány, aki korábban 
azért kapta meg Somogyot – amely akkoriban egészen Zágrábig 
nyúlt –, hogy területi igényeiről lemondjon, ekkor hadat indí-
tott Veszprém ellen és ostromolni kezdte. István Esztergomba 
hívta össze a főembereket, majd értesítette sógorát, Gizella báty-

megörültek. Mindjárt 
jöttek mindenfelől, hogy 
a pogány magyarokat he-
lyes útra tereljék, tévelygő 
lelküket Krisztusnak meg-
nyerjék. A nyugati papok 
és szerzetesek éjt nappallá 
téve fáradoztak és a sok 
fáradozást siker koronáz-
ta: a magyar nép keresz-
tény hitre tért. 

Örömmel látta ezt István és azt gondolta, hogy munkájára 
a pápa áldását kéri. Hívatta Asztrik apátot, és azt mond-
ta neki: “Atyám itt az ideje, hogy munkánkra a pápa úr 
áldását kérjük. De nemcsak pápai áldás, korona is kell a 
magyar királyoknak, hogy éppen úgy megkoronázzuk őket, 
mint a többi keresztény fejedelmeket. Menj hát Rómába 
atyám és kérj áldást meg koronát a pápa úrtól. 
– Úgy legyen, ahogy kívánod – mondta az apát s mindjárt 

ját, Henrik bajor herceget és maga is Esztergomba vonult, ahol 
egyházi szertartás keretében felövezték a nagyfejedelmi karddal. 
A döntő ütközetre, a hagyomány szerint, Veszprém és Várpa-
lota között, valószínűleg Sólyon került sor. István megverte a 
pogány seregeket; a csatában Koppány is életét vesztette, testét 
István felnégyeltette. Győzelme után István el akarta ismertet-
ni hatalmát az ország határain túl is. Ennek érdekében 999-ben 
Asztrik pannonhalmi apátot Rómába küldte, hogy II. Szilveszter 
pápával tárgyaljon, akitől koronát és apostoli áldást remélt. Az 
uralkodói jelvényt – amely nem azonos a mai Szent Koronával 
– István végül megkapta a kereszténység terjesztésében betöltött 
szerepéért. Ekkor állt már a veszprémi püspökség és a győrinek 
is megvetették az alapjait. A koronázásra 1000 karácsonyán, Esz-
tergomban került sor. 1038 augusztus 15-én, 69 esztendős korá-
ban halt meg I. (Szent) István király, a keresztény magyar állam 
megalapítója, első törvénykönyveink megalkotója, akit I. László 
király felügyelete alatt – VII. Gergely pápa engedélyével – 1083. 
augusztus 20-án avattak szentté.  Vö. https://honvedelem.hu/
cikk/istvan-kiraly-elete-es-halala/ (2020.04.30.)

elindult Rómába, hogy a pápától koronát és áldást kér-
jen.”3 De akárhogy sietett, megelőzte az apátot a lengyel 
fejedelem követe, aki szintén koronát kért a maga uralko-
dójának, a lengyel fejedelemnek.
Már el is készült a korona a lengyel fejedelem számára, 
II. Szilveszter pápa éppen el akarta küldeni, amikor egy 
éjjel csodálatos álmot látott. Álmában az Úr angyala jelent 
meg előtte és így szólt hozzá: “Holnap egy ismeretlen nép 
követei érkeznek hozzád, akik fejedelmük számára koronát 
kérnek. Add nekik a kész koronát, mert őket illeti.”4

Másnap a pápa előtt megjelent Asztrik apát és István 
király nevében áldást és koronát kért. A pápának eszébe 
jutottak az angyal szavai és meghajolt Isten akarata előtt. 
Azt mondotta Asztrik apátnak: “Én apostoli vagyok, Ist-
ván fejedelem pedig apostol.”5 Ezekkel a szavakkal átadta a 
koronát az apátnak. Milyen szép ajándékot küldött a pápa 
az első magyar királynak! A magyar korona csillog-villog 
az aranytól, középen a megváltó képét, körben pedig az 
apostolokét mutatja. A megváltó feje fölött a nap, a hold 
és a csillagok képe ragyog, mellette két élőfa áll. A szép 
fényes koronával az első magyar királyt ünnepélyesen 
megkoronázták, aztán a koronázási jelvényeket Székes-
fehérváron ünnepélyesen elzárták. De azért gyakran 
elővették, mert a sátoros ünnepeken újra a király fejére 
tették.
A magyar korona maga az egész ország, hazánk föld-
jének minden gazdagsága és népének egész boldogsága. 
Amikor Imre király fegyvertelenül lépett öccsének, En-

3  Tóth,T., Mondák az Árpádházi királyokról, Történelmi ol-
vasókönyv, ÉSZ – ÉRV BT., Debrecen 1996, 6.
4  Asztrik apát Rómába ment, hogy koronát kérjen a pápától. 
Akárhogy is sietett, megelőzte őt a lengyel fejedelem követe. A 
korona már el is készült a lengyel uralkodó számára, de II. Szil-
veszter pápa csodálatos álmot látott. Álmában megjelent neki az 
Úr angyala és így szólt hozzá: “Holnap egy ismeretlen nép követei 
érkeznek hozzád, akik fejedelmük számára egy koronát kérnek. 
Add nekik a kész koronát, mert őket illeti.” Másnap a pápa előtt 
valóban megjelent Asztrik apát (Szent István királyunk kö-
vete), és előadta kérelmét. II Szilveszter pápa eleget tett István 
kérelmének. Eddig Hartvik püspök legendája. De az már való-
ság, hogy Szent István méltó módon építette tovább azt az utat, 
amelyet apja Géza fejedelem kijelölt számára, aki 974-ben ötszáz 
előkelő magyar úrral együtt megkeresztelkedett, sőt egyetlen fi-
úgyermekét Vajkot is a keresztség szentségében részesítette, és 
abban a Stephan (István) nevet kapta. A látnoki uralkodó a bajor 
származású Gizella hercegnő frigyre lépésével, tovább erősítet-
te a keletről jött Árpád nemzetség (nemzete) kereszténységhez 
való kötödését. Vö. https://www.nyugatijelen.com/hitelet/a_
szent_korona_varazsa.php (2020.04.30.) 
5  Tóth,T., Mondák az Árpádházi királyokról, Történelmi ol-
vasókönyv, ÉSZ – ÉRV BT., Debrecen 1996, 6.

drének táborába, senki sem mert rá kezet emelni, mert 
fején volt az ország koronája. Úgy őrizték a régi királyok, 
mint a szemük fényét, de amikor a királyság lehanyatlott, 
a korona fénye is elhalványult. 
Amikor az utolsó Árpád-házi király, III. Endre  meghalt, 
három idegen trónkövető lépett fel: a cseh Vencel, a német 
Ottó és az olasz Róbert Károly. 
Vencel cseh király nagy sereggel tört be az országba, és 
nemsokára bevonult Buda várába. Ott békés szándékot 
mutatott, megkérte a magyar urakat illő szóval, engedjék 
meg, hogy fia a magyar királyok minden diszét csak úgy 
próbaképpen magára öltse. A magyar urak beleegyeztek 
és a próbából az lett, hogy Vencel király a koronát az össz-
es kincsekkel kivitte az országból.6 Ezt már nem tűrhette 

6 Vencel 1289-ben született Olmützben, édesapja a cseh Přemy-
sl-házból származó II. Vencel király, édesanyja Habsburg Guta 
volt. A magyarországi események sodrásába akkor került, 
amikor 1301. január 14-én III. Andrással férfiágon kihalt az 
Árpád-ház. A kis Vencel leányágon igényt tarthatott a Magyar 
Királyságra, mivel nagymamája, Kunigunda, II. Ottokár fele-
sége, IV. Béla unokája volt. A kortárs magyar elbeszélő forrás 
szerint az ország leghatalmasabb főemberei Csehországba 
utaztak, hogy II. Vencelt kérjék fel a magyar trón elfoglalására. 
Az uralkodó azonban nem vállalta a felkérést, és fiát küldte el 
maga helyett. A krónikás híradását a történeti kutatás annyiban 
módosította, hogy a magyar előkelők valószínűleg azonnal a 
gyermek Vencelt nyerték meg ügyüknek.Vencel meg is érkezett 
az országba, ahol János kalocsai érsek Székesfehérvárott ünne-
pélyesen megkoronázta. Vencelre, aki a László nevet vette fel, 
számos kihívás várt. Volt ugyanis egy riválisa, az Anjou-házból 
származó Caroberto (ismertebb nevén Károly Róbert), aki szin-
tén bejelentkezett a magyar trónra. Ehhez való jogát szintén a 
leányági leszármazás jelentette, mivel nagyanyja, Magyarországi 
Mária, V. István király (1270-1272) leánya volt. Károly Róbert 
1300-ban 12 évesen szállt partra Dalmáciában, de amíg III. 
András élt, addig semmiféle kézzelfogható eredményt nem tu-
dott elérni. A két király, akiknek életkoruk összesen 25 év volt 
párhuzamosan uralkodott. Az évek elteltével azonban Vencel 
lehetőségei erőteljesen leszűkültek. Nem sokkal a koronázása 
után meghalt legnagyobb támasza, János kalocsai érsek. Utódá-
nak természetesen VIII. Bonifác pápa azt az Istvánt nevezte ki, 
aki az Anjou-ház királyát támogatta.  Az egyháziak lassan átáll-
tak VIII. Bonifác jelöltje mellé. A pápa 1303. május 31-i bullájá-
ban annak a nézetének adott hangot, hogy a Magyar Királyság 
trónját egyedül az öröklés révén lehet betölteni, így a választott 
királynak (Vencel) fejet kell hajtania Károly Róbert előtt. (A 
pápa mélyen hallgatott a cseh uralkodó leányági leszármazá-
sáról). VIII. Bonifác továbbá eltiltotta Vencelt a magyar királyi 
cím használatától. Ezalatt Károly Róbert sikertelenül ostromolta 
Budát, fegyveresen kívánt érvényt szerezni igazának. Vencel is 
érezte szorult helyzetét, 1303 körül kétségbeesett hangú levelet 
intézett mostohaanyjához, Erzsébethez. Ebben kérte a királynét: 
figyelmeztesse II. Vencelt, hogy „legyen segítségére a maga és a 
fia nevének és becsületének”. II. Vencel 1304 nyarán nagyszámú 
fegyveressel hatolt be Magyarország területére, ahol megszerezte 
a királyi jelvényeket: Szent István koronáját, kardját és öltözé-
két. Ekkor Habsburg Albert német-római császár felszólította 
fiát, Rudolf osztrák herceget, hogy támadja meg a cseheket. A 

Balázs jenő

a magyar korona
Szent István legendája Szalay László nyomán
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Másnap Kottáner Ilona útnak in-
dult: vitte a koronát a királyné után 
Komárom várába. A koronát jól el-
rejtette, a vörös bársonypárnát egy 
tehénbőr iszákkal10 letakarta és erősen 
lekötötte. Késő éjjel kelt át a Dunán, 
megérkezett Komáromba, felkereste 
a királynét és átadta neki a koronát. 
A királyné pedig László fiát, aki ak-
kor három hónapos volt, Székesfe-
hérvárra vitte, és ott ünnepélyesen 
megkoronáztatta. De alighogy vége 
lett a szertartásnak, már futásnak is 
eredt a gyülekezet, mert Ulászló hadai 
veszedelmesen közeledtek. Amikor 
menekülésre került sor, a királyné a 
koronát a csecsemő király bölcsőjé-
ben rejtette el. Útközben megszálltak a Kapuvár melletti 
Mihályi-kastélyban. A királyné fel-alá járt a kastélyban, 
hol az egyik, hol a másik ablakhoz futott, mert félt az 
üldözőktől. A koronát sem merte magánál tartani, elre-
jtette a kapu melletti fűzfa odvába. Erősen meghagyta 
Ladányinak, a kastély urának, hogy jól ügyeljen, de maga 
sem aludt egész éjjel, egyre csak azt leste, hogy meg van-e 
még a korona. Reggel megint elrejtette a csecsemő bölcső-
jében, és magával vitte külföldre.11

cseskamrából nyíló lepecsételt helyiségben őrizték. Innen lopta 
el február 21-re virradó éjszaka Erzsébet királyné kérésére Kot-
taner Jánosné (szül. Wolfram Ilona), aki kalandjáról részletesen 
beszámolt német nyelvű emlékiratában. A színleg a Visegrádon 
hátrahagyott udvarhölgyekért érkező Kottanerné - és a feljegy-
zéseiben tapintatosan név nélkül említett férfi segítőtársa - éjjel, 
gyertyafény mellett az ajtó lakatjainak fáradságos felnyitás után 
rabolta el a koronát. Reggel az udvarhölgyekkel együtt szánra 
ültek, és a vörös bársonyvánkos belsejébe rejtett koronával Ko-
máromba utaztak. Itt született meg a korona érkezésének más-
napján a remélt fiúörökös, László. 
10 (bőr-iszák) ösz. fn. Iszák, vagyis tarisznya bőrből, melyet 
nyakbavetve oldalon vagy háton szokás viselni. Vándorlegények, 
gyalogutazók bőriszákja. 
11  Időközben Erzsébet királyné a budai országgyülés megálla-
podásához való hozzájárulását megbánván, újból azzal a gon-
dolattal kezdett foglalkozni, hogy azon esetre, ha a születendő 
gyermek fiú lesz, ennek részére a magyar trónt biztositsa, s e 
végből bátor udvarhölgye, Kottaner Ilona által a szent koronát 
Visegrádról titkon magához szállittatta. Mikor pedig február 
22-én csakugyan fiúgyermeket szült, akinek a keresztségben 
László nevet adott, azonnal futárt küldött Krakkóba az országos 
biztosokhoz azzal a rendelettel, hogy a tárgyalásokat szakítsák 
meg. De László születése és az Erzsébettől érkezett felszólítás 
az egyesség létrejöttét nemhogy megakadályozta volna, hanem 

III. Frigyes császár, aki látta a királyné szorult helyzetét, 
csak kétezerötszáz forint zálogdíjat adott a koronáért. 
Amikor Mátyás király vissza akarta váltani, akkor azon-
ban hetvenezer forintot követelt érte. De mit lehetett ten-
ni. A koronát drága áron kiváltották és a következő évben 
az agg Széchy Dénes azzal koronázta meg az ifjú Mátyást.12 

inkább siettette. Ulászló és a lengyel urak hittek abban a megy-
győződésben, hogy a két birodalom szoros frigye mindkettőre 
és a kereszténység közös érdekeire nézve nagy előnyöket ígér. 
Ulászló tehát a magyar országgyűléstől megállapított föltétele-
ket mind elfogadta és március 8-án, a magyar biztosoktól, Ma-
gyarország összes rendjeinek nevében, Magyarország királyává 
megválasztatott. Vö. http://real-eod.mtak.hu/2402/1/A%20Ma-
gyar%20Nemzet%20T%C3%B6rt%C3%A9nete-4-A%20Hu-
nyadiak%20%C3%A9s%20a%20Jagell%C3%B3k%20kora.pdf 
7.- 8 old. (2020.04.30.) 
12  Erzsébet királyné 1440. augusztus 3-án zálogba adta Hab-
subrg Frigyesnek ugyancsak kétezerötszáz aranyért a Szent Ko-
ronát, ami több, mint két évtizeden át nála is maradt, de Mátyás 
király 1463. július 24-én 80 ezer arany koronáért visszavásárolta. 
Vö. http://taborozok.network.hu/blog/taborozok-eletkepek-hi-
rei/1463-07-24-hunyadi-matyas-80-ezer-aranyert-visszavasa-
rolta-a-magyar-szent-koronat-iii-frigyestol (2020. 04. 30.)

Ottó bajor herceg, aki IV. Béla király unokája volt. 
Megszerezte a koronázási jelvényeket a cseh királytól, az-
zal útnak indult, hogy Magyarországon megkoronáztassa 
magát.
Éjjel indult útnak kevés kísérettel, hogy gyanút ne kelt-
sen. Féltette a koronát, ezért elrejtette. Egy hatalmas ku-
lacsba beledugta, a kulacsot pedig szíjjal a nyeregkápához 
erősítette és így vágtatott csekély kíséretével, de hajnal-
ban észrevette, hogy a szíj megereszkedett és üresen lóg 
a nyeregkápán. 
Elveszett a korona!  
Visszafordult, hogy megtalálja, de annyi volt ott az utas 
ember, hogy remélni sem lehetett semmit. De mégis, 
milyen szerencse, a kulacs egy pocsolyába esett és ott a 
herceg egyik csatlósa meg is találta. Nagy volt az öröm, 
megvolt a kulacs és benne a korona. Mondták is a herceg 
udvari kísérői: “Isten csodát tett. Most már világos, kit illet 
a korona.” De a katonák csak hümmögtek, és azt mondták, 
hogy a korona elvesztése bajjóslat.7

fenyegetés hatására II. Vencel fiával és a koronázási ékszerek-
kel kivonult az országból. Az osztrákok és a magyarok bűn-
tetőhadjáratot indítottak a cseh és a morva területek ellen, de 
Vencel nem adta vissza a koronázáshoz szükséges jelvényeket. 
II. Vencel 1305. június 21-én halt meg. Utóda III. Vencel né-
ven követte.  Károly Róbert erősebbnek tűnt,  Csehországban 
is számos kihívás várt rá. Ezért mondott le 1305. október 9-én 
ünnepélyesen a magyar királyi trónról. De, hogy ellenfele, Ká-
roly helyzete se legyen olyan egyszerű, a koronázási jelvényeket 
annak a Wittelsbach Ottónak adta, aki édesanyja, Árpád-házi 
Erzsébet (IV. Béla leánya) révén szintén jogot formált a Ma-
gyar Királyságra. Az Anjou-házi uralkodóra tehát egy újabb 
riválissal való összecsapás várt. Vö. https://mult-kor.hu/cikk.
php?id=11089 (2020.04.30.)
7   Ottó Magyarországra jövetele nem volt veszélytelen, mert III. 
Habsburg Rudolf herceg megkísérelte a Magyarországra vezető 
utakat elzárni előle. Ottó (a Képes krónika ábrázolása szerint) 
egy nagyobb kulacshoz hasonló csobolyót készíttetett és abba 
rejtette a Szent Koronát. Egy éjszaka folyamán a csobolyó a föld-
re esett és a visszaforduló Ottó csak másnap este találta meg. A 
Képes krónika írója égi jelként értékelte az esetet: „Valóban cso-
dálatos, és el nem hallgatható csoda! Mert mit is értsek azon, hogy 
a korona leesett – ha nem azt, hogy az a herceg nem viselhette éle-
te végéig ezt a koronát […] És mit jelent az, hogy senki sem találta 
meg, csak azok, akik vitték – ha nem azt, hogy Pannonia nem 
veszítheti el az angyal adta koronáját.” (Bellus Ibolya fordítása)
Az angyal adta korona említése igazolja, hogy a Szent Korona 
„szent” voltáról alkotott nézet a14. századra már átment a köz-
tudatba. (A Szent Korona kifejezéssel IV. Béla egy oklevelében 
találkozhatunk először.) A Szent Korona kutatásában volt oly-
an időszak, amikor a kereszt ferdeségét a csobolyó leesésének 
következményeként magyarázták. Ipolyi Arnold erről így írt 
1886-ban: „a felső római korona tetőpontján, lemezeinek keresz-
tezése központján kereszt van alkalmazva, mely jelenleg s régóta 
már oldalt félredőlve mozog. A korona régibb története efelől csak 

Erzsébet királyné, Albert királyné özvegye parancsot adott 
az egyik udvarhölgynek, hogy lopassa el a koronát. Nem 
kellett ezt kétszer Kottáner Ilonának mondani. Mindjárt 
összeszűrte a levet egy katonával, aki azelőtt lakatos volt, 
és bevezette a visegrádi várba, ahol a koronát őrizték. A 
lakatos meg egy társa éjjel a vár kápolnáján át bejutott 
a várba. Kottáner Ilona8 átadta nekik a kulcsokat, maga 
pedig a kápolnában ájtatosan imádkozott a vállalkozás 
sikeréért. Jól imádkozott, mert azalatt a két mesterember 
leszerelte és feltörte a zárakat, csak a korona tokján lévő 
lakatot nem tudták lefűrészelni. Azt aztán kalapáccsal 
leverték. Akkora volt a zaj, hogy a palota visszhangzott 
tőle, de hiába, mert akkor már nem állt őrség, amely a 
koronát védelmezte volna. Amikor a koronát a tokból 
kivették, a tokot a kályhában elégették, azután egy vörös 
bársonypárnát fölfejtettek, a toll egy részét kivették belőle, 
és a koronát belevarrták a párnába.9

annyit említ, hogy a korona viszontagságos eseményei valamel-
yike alkalmával, talán midőn a bajor Ottó által vitetett, az útra 
leesve görbült el a kereszt. A korona újabb vizsgálata szerint görbe 
helyzetének oka, hogy az alsó csavar, mely a pántban lehelyezve 
tartja, nem a kereszt hosszú szára tengelyének irányulva van be-
fúrva, hanem oldalt.”
A szerencsésen Magyarországra érkező Ottót Székesfehérvárott 
Rád Benedek veszprémi és Antal csanádi püspökök koronáz-
ták meg 1305. december 6-án. A koronázás nem felelt meg a 
magyar szokásjognak, mert nem a rangidős főpap végezte, az 
Anjou-párti Tamás érsek távolléte miatt. A koronázás után az 
új király seregével Budára vonult és – demonstrálva, hogy az 
országnak koronás uralkodója van – a Szent Koronával a fején 
bejárta az egész várost. Az Árpád-ház kihalásának évtizedét in-
terregnumnak szokás nevezni a magyar történelemben, annak 
ellenére, hogy az országnak volt koronás királya. Ottó uralma is 
csak az ország kis részére terjedt ki és egyre fogyó híveit is meg-
bénította, hogy a Károly Róbert irányába elkötelezett V. Kelemen 
pápa egyházi átkot mondott ki rájuk. Ottó rövid uralkodásáról 
keveset tudunk, a fennmaradt oklevelekből az a törekvése derül 
ki, hogy adományaival az őt támogató főúri és egyházi csoportot 
próbálta erősíteni. 1307 elején Erdélybe indult, a források egy 
része szerint az őt támogató erdélyi németekkel akarta kapcso-
latait erősíteni, más források szerint feleségül kívánta venni Kán 
László erdélyi vajda leányát. Kán László elfogta a magyar királyt 
a nála lévő Szent Koronával együtt. Ottó csak néhány hónapos 
rabság után, váltságdíj ígéretével szabadult és feladva mag-
yarországi uralmi terveit Bajorországba távozott. Vö. https://
hu.wikipedia.org/wiki/Ott%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly  
(2020.04.30.) 
8 Kottanner Jánosné, született: Wolfram Ilona (Helene Kot-
tannerin), (1400 körül -1470 után) magyarországi német szár-
mazású memoárszerző, Luxemburgi Erzsébet magyar királynő 
udvarhölgye és leányának, Habsburg Erzsébet hercegnőnek, 
későbbi lengyel királynénak a szárazdajkája 1439 - 1440-ben. 
Vö. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kottanner_J%C3%A1nos-
n%C3%A9( 2020.04.30.)
9 A Szent Koronát 1440 februárjában a visegrádi várban egy kin-
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Bevezetés

A Prédikátor könyvében ezt olvashatjuk: „semmi sem új a 
nap alatt. Ha azt mondják valamire: »Lám, ez új«, az is rég 
megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak” 
(Préd 1,9b-10). És valóban, tapasztaljuk, hogy az igazán 
fontos kérdéseket már jóval előttünk feltették. Amit mi 
tehetünk az az, hogy a régi kérdéseket újra elővéve egy 
új korban, új eszközökkel, új fogalmi eszköztárral talán 
finomíthatunk a válaszokon, egyre közelebb jutva az igaz-
sághoz. Így van ez a teológiában is. Különösen jó példák 
erre a tévtanítások, az eretnekségek. Újra meg újra felütik 
fejüket, csak kicsit más formában. A Hittani Kongregá-
ció alig két évvel ezelőtt kiadott Placuit Deo kezdetű le-
velében például a neognoszticizmus és neopelagianizmus 
veszélyeire hívja fel a figyelmet.1 Cseppet sem felesleges, 
és egyáltalán nem pusztán elméleti tehát az ókori egy-
ház, az őskeresztények kérdéseivel foglalkoznunk, illetve 
megvizsgálnunk az egyházatyák válaszait, mert hatalmas 
szellemi gazdagságot fedezhetünk fel bennük, olyan gon-
dolatokat, amelyek ma is rendkívül aktuálisak. Ezek a 
mélységében átgondolt és emberöltők alatt kiforrt meglá-
tások a mai hétköznapi életünkre is termékenyítően, ins-
pirálóan hathatnak.
Ebben a cikkben az a célom, hogy bemutassam, Áriusz 
eretneksége és az általa kiváltott több mint fél évszázadon 
keresztül zajló viták nem voltak véletlenek. Nagyon is jo-
gos, húsbavágó, és komoly válaszra váró kérdést tett fel az 
alexandriai pap, a probléma azzal volt, hogy következetle-

1 Vö. http://www.archivioradiovaticana.va/
storico/2018/03/03/a_hittani_kongregacio_placuit_deo_
levele_a_mai_kulturalis_kihivasok/hu-1365385 (Utoljára 
ellenőrizve: 2020. 03. 24.)

nül válaszolta meg. A kérdés nehézsége épp abban rejlett, 
hogy egy szemléletváltáshoz volt szükség a megválaszo-
lására. Nemcsak a teológiai, hanem a filozófiai termin-
ológiát is meg kellett újítani. Az egyházatyáknak Áriusz 
kérdésére adott válasza nemcsak a szentháromságtanban 
tett helyre egy problémát, de nagy szerepe volt az embe-
riség személyről való gondolkodásának alakításában is, és 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mai modern személy-
fogalom a későbbiekben kialakulhasson. A gondolatme-
netben leginkább Christoph Schönborn bíboros és bécsi 
érseknek a krisztológia szempontjából nagy jelentőségű 
Krisztus ikonja című munkáját követem.2

ÁrIusz eretneKsége

Az alexandriai egyház presbitere, Áriusz (†336) Isten 
egyetlenségéből indult ki. Ahogy Alexandrosz püspökhöz 
címzett levelében is írja: „Egy Istent ismerünk, az egyetlen 
születetlent, egyetlen örökkévalót, egyetlen kezdetnélkülit, 

2  Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, Holnap Kiadó, Budapest 
1997.

egyetlen valóságosat”.3 El kell tehát vetni minden olyan 
tanítást, ami Istennek ezt az egyetlenségét megosztaná. 
A Fiú nem lehet egyenlő az Atyával, mert ezzel két „ke-
letkezés nélküli eredetet”4 vezetnénk be. Ahogy Christoph 
Schönborn találóan megállapítja: „Áriusz valamennyi to-
vábbi állítása ebből az alapvető tételből következik”. 5 Te-
hát az alexandriai pap húsbavágó kérdése leegyszerűsítve 
ez: ha Krisztus Isten, hogyan lehet Isten egyetlen? Idézzük 
fel azonban, mik is voltak Áriusz forrásai, hogyan vezette 
le elméletét?
Először is Órigenész (†254) azon szövegeire támaszko-
dott, ahol az egyháztanító üdvtörténeti szubordináció-
ról beszél, ami egy ontológiai szubordináció felé mutat. 
Vagyis az ókori gondolkodó egyes írásaiból azt lehet ki-
venni, hogy a Fiú és a Szentlélek Üdvtörténetben betöl-
tött szerepe – amely az Atya szerepének alárendelt – arra 
utalna, hogy a Szentháromság belső életében is megvan 
ez az alárendeltség. Persze fontos megjegyeznünk, hogy 
Órigenész más írásaiban éppen a Fiú tökéletes képmási-
ságáról beszél, Áriusz esetében itt tehát bizonyos szövegek 
kiragadásáról van szó.
Nagy hatással volt Áriuszra Szamoszatai Paulosz (†272 
után). Az adopcionizmus képviselője úgy gondolta el, 
hogy az Atya örökbe fogadta a Fiút, hogy ezzel is az ószö-
vetségi monarchianizmust, azaz Isten egységét biztosítsa.
Plotinosz (†270) eredetmagyarázata is befolyásolta Ári-
uszt. Az újplatonista filozófus – aki egyébként nagy ha-
tással volt a keresztény gondolkodókra – a világ eredetét a 
következőképpen írta le. Minden kiindulópontja és forrá-
sa az egy, a ἑν (hen), aki egy öntételező valóság, tehát a léte 
önmagának tevőleges tételezése. A ἑν-ből szükségszerűen 
kiárad, túlárad mindenható ereje, a δυναμις (dünamisz), 
így jön létre az értelem, a νους (núsz). Azáltal lesz önál-
ló valóság, hogy részt vesz önmaga tételezésében. Képes 
visszafordulni önmaga forrásához, de nem tökéletesen, 
s maga sem tökéletesen egy, mivel a megismerő-megis-
mert kettőssége ott van benne. A δυναμις a νους-ból is 
szükségszerűen továbbárad, így keletkezik a lélek, a ψυχη 
(pszüché). Ez is részt vesz önmaga tételezésében, illetve 
képes visszafordulni önmaga forrásához, de megismeré-

3 Ókeresztény Írók XIII. kötet (Szerk. Vanyó, L.), Szent István 
Társulat, Budapest 1991, 561; vö. „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Iste-
nünk az egyetlen Úr!” (MTörv 6,4).
4  Uo. 562.
5  Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 14.

se még töredékesebb, mint a νους esetében. A ψυχη-ből 
túláradó δυναμις hozza létre az anyagot, a ὑλη-t (hülé). 
Ez már nem képes visszafordulni saját forrásához, csak 
egy meghatározatlan közeget jelent. Ennek alapján Áriusz 
a János evangélium prológusának λογος-át azonosítja a 
νους-szal, és így állíthatja, hogy a Fiú nem hasonlít min-
den tekintetben saját eredetére, az Atyára.
Azt mondhatjuk tehát, hogy Áriusz igen nagy fába vágta 
a fejszéjét. Egy nagyon is helyénvaló kérdést tett fel, azon-
ban következetlenül gondolta végig, és így egy torz képet 
alakított ki Istenről. „Megmenteni törekedvén Isten transz-
cendenciáját, Áriusz az egyetlen és mindenek felett álló Is-
tent önmaga nagyságának foglyává teszi”.6

A nIKAIAI zsInAt vÁLAszA

Az I. Nikaiai (vagy Níceai) Zsinat (325) egyértelmű állást 
foglalt a kérdésben, elítélte Áriusz tanait. „Azokat pedig, 
akik azt mondják: »volt, amikor nem volt«, és: »mielőtt szü-
letett, nem volt«, és: »hogy a még nem létezők között terem-
tetett«, vagy azt mondják, hogy egy másik hüposztásziszból 
vagy lényegből van, vagy teremtetett, vagy megváltozhat 
vagy elváltozhat az Isten Fia – ezeket kiközösíti a katolikus 
Egyház”.7 Azonban – és ez is a kérdés jogosságát bizonyít-
ja – ezzel még korántsem sikerült véget vetni a vitának. 
Maga a szinódus is „csak évtizedek múltán vált az egyház 
egységének alapjává, és még sokkal később kezdték az első 
egyetemes zsinatnak számítani”.8 Minek köszönhető ez? 
Legfőképpen annak, hogy a „zsinatok szerepe az, hogy val-
lást tegyenek a hitről, nem pedig az, hogy magyarázzák: ez 
a feladat a teológusokra és a tudós egyházatyákra hárul”.9 
Vagyis az igazi vita tulajdonképpen éppen a Níceai Hit-
vallás megalkotása után vette kezdetét. 

6 Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 15.
7 Denzinger, H.–Hünermann, P., Hitvallások és az Egyház Ta-
nítóhivatalának megnyilatkozásai, Szent István Társulat, Buda-
pest 2004, 126. Megjegyzendő, hogy a zsinat kiközösíti azokat, 
akik a Fiút más hüposztaszisznak (mai fogalmunkkal személy-
nek) vallják, mint az Atyát. Ez mai szemmel meghökkentőnek 
tűnhet, azonban tudnunk kell, hogy IV. század elején a hüposz-
taszisz kifejezés jelentése még koránt sem volt pontosan megha-
tározott. Erre még a későbbiekben visszatérünk.
8 Art. Nikaia, zsinatok, in Egyháztörténeti Lexikon 2. Kötet 
(Szerk. Végseő, T.–Gárdonyi, M.–Tóth, T.), Jel, Budapest 2009, 
714.
9 Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 17.

lőw GerGely

krisztus, az atya képmása
Rövid összefoglalás a III–IV. századi 
szentháromságtani vitákról
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A kappadókiai atyák (Nagy Szent Baszileosz, Nazianzo-
szi Szent Gergely és Nüsszai Szent Gergely) voltak azok, 
akiknek munkássága meghatározó szerepet játszott ab-
ban, hogy a szentháromságtan személyfogalma megszü-
lethessen. Nevezetesen azzal érték ezt el, hogy teljesen 
új módon különbséget tettek az uszia és a hüposztaszisz 
fogalmak között, meghagyva az usziát a lényeg leírására. 
Azonban a kappadókiai atyák közül is Nüsszai Szent Ger-
gely (†394 után) volt az, aki ezek után elkülönítette a pro-
szópon és a hüposztaszisz jelentését és pontosította egy-
máshoz való viszonyukat. A proszópon kifejezés ugyanis 
– amelyet a latin atyák a persona fogalom megfelelőjének 
tartottak – nemcsak személyt jelentett, hanem arcot is, sőt 
a színházi világban használt álarcok és maszkok leírására 
is használták. Így Szabelliosz is használta a proszópon fo-
galmát annak kifejezésére, hogy az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek csupán különböző arcai, megmutatkozási formái az 
egyetlen Istennek. Nüsszai Szent Gergely azonban leszö-
gezte: „minden proszóponnak egy hüposztasziszhoz, min-
den »arc«-nak egy személyhez kell tartoznia ahhoz, hogy az 
utóbbi kifejeződése lehessen”.18

A görög egyházatya az egyedit az általános elé helyezi. 
Arra keresi a választ, mik azok az egyedi tulajdonságok, 
amelyek a lényeg (uszia) „általános természetén belül kö-
rülhatárolják az egyedi hüposztasziszt”.19 Ezzel valami egé-
szen újat vezet be. Gergely a személyt, mint konkrétat, 
mint körülírhatót az egyedi, a csak rá jellemző sajátossá-
gok alapján határozza meg. „Az egyszeri-személyesnek ez a 
fokról fokra történő felfedezése valójában mély átalakulási 
folyamat (…). E folyamat előidézője és motorja kétségkívül 
a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás közegében szerzett azon 
tapasztalat, hogy minden ember egyszeri lény”.20

Mik tehát a Szentháromság személyeinek kizárólagos 
ismertetőjelei? Az Atya az eredet nélküli eredet. A Fiú 
legsajátosabb tulajdonsága, hogy az Atyától születik, és a 
Lelket nyilatkoztatja ki. A Szentlélek megkülönböztető sa-
játsága pedig az, hogy az Atyától származik, és a Fiú után, 
illetve vele együtt ismerhető meg. „Épp az bennük a sajá-
tos, ami a többiekkel egyesíti őket”.21 Minderre a lánc igen 
találó és szemléletes példáját hozza Nüsszai Szent Gergely: 
a láncszemek egyedisége is beleágyazódik a többi lánc-
szemmel való kapcsolatukba, és nem tudom őket anélkül 

18 Uo. 34.
19 Uo. 26.
20 Uo. 27.
21 Uo. 30.

elkülöníteni, hogy az 
egész lánc egységét ne 
bontanám meg. A ki-
nyilatkoztatás ihlette 
személyfogalom tehát 
éppen nem az indivi-
dualizmusnak készíti 
elő a talajt, „minthogy a 
személy egyszeriségének 
legbensőbb magja az 
igazi közösség csíráját is 
magában foglalja”.22

összefogLALÁs

Láthattuk tehát, hogy Áriusz eretnekségének valódi 
alapja „Isten túlságosan is »kicsinyes« felfogása; egy olyan 
Istené, aki féltékenyen őrködik saját istenvolta felett, fél-
vén, hogy megfosztják attól, amit birtokol”.23 Az I. Níceai 
Zsinat a kinyilatkoztatás szilárd talaján állva helyesen 
döntött a kérdésben, azonban a vita lezárásához egy 
komoly fogalomtisztázásra és a gondolkodásmód teljes 
megváltoztatására volt szükség. Mindez egy hosszabb 
folyamatként ment végbe. Szent Atanáz sikeresen érvelt 
az Atya és a Fiú lényegi egysége mellett, de hogy a sze-
mélyi különbözőségük mindeközben ne homályosuljon 
el, ahhoz a kappadókiai atyák jól körülhatárolt fogalom-
használatára volt szükség. Ebben a kérdésben különösen 
is kiemelkedik Nüsszai Szent Gergely munkássága, aki 
„élénk intelligenciájával, hatalmas filozófiai és teológiai 
műveltségével megvédte a keresztény hitet”,24 és döntő-
en hozzájárult a személy fogalmának megalkotásához, 
amellyel egy óriási szellemi fordulat következett be az 
ókor gondolkodásában.
A Szentháromságos egy Isten belső élete továbbra is misz-
térium marad számunkra, azonban elmondhatjuk Ger-
gellyel együtt, hogy itt „nem körmönfont spekulációról van 
szó, hanem arról, hogy a hit három isteni személyt külön-
böztet meg, és az értelem őróluk szeretne számot adni, már 
amennyire ez lehetséges”.25 

22 Uo.
23 Uo. 16.
24 XVI. Benedek pápa, Az Egyházatyák. Római Szent Kelemen-
től Szent Ágostonig, Szent István Társulat, Budapest 2009, 103.
25 Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 24.

szt. AtAnÁz MunKÁssÁgA

„Hogy a helyes transzcendencia-felfogáshoz közelebb jus-
sunk, túl kell lépni a pusztán emberi kategóriákon”.10 Atanáz 
(†373) rámutatott, hogy az ariánusok képmás-fogalma – 
amely alapján azt állítják, hogy Jézus képmás-mivolta az 
Atyától való alsóbbrendűségét jelenti – a görög-hellenisz-
tikus képmás-fogalommal egyezik meg. A képmás sosem 
lehet azonos lényegű azzal, amit ábrázol. Ezzel szemben, 
ha a kinyilatkoztatás szilárd talaján akarunk megmaradni, 
be kell, hogy vezessük a tökéletes képmás paradoxonát. A 
Fiú nem csak hasonlít az Atyára, hanem lényegileg azonos 
vele. „Istennek tökéletes képmása van önmagáról”.11

Természetesen Atanáz mindezt a kinyilatkoztatásból, a 
Szentírás tanításából és az egyház hagyományából merí-

ti. Tisztában van vele, hogy 
a tökéletes képmásiság 
egyedül a Fiút mint Istent 
illeti, az ember nem ilyen 
értelemben képmása az Is-
tennek. „A képmásfogalom 
analóg jellegű: nem lehet 
egyformán alkalmazni Is-
tenre és a teremtett világra 
anélkül, hogy közben rá ne 
mutatnánk a közöttük lévő 
különbségre”.12

Atanáz egyik legerősebb 
érve az arianizmus ellen 
az volt, hogy kimondta: ha 

Jézus Krisztus nem Isten, akkor valójában nem is vált-
hatott meg minket a halála és feltámadása által. „Ha az 
Ige-Isten csupán részesülés révén, s nem eleve önmagában 
volna Isten és az Atya lényegi képmása, akkor nem lenne 
képes mások átistenítésére, lévén először őt magát kelle-
ne (a részesülés által) átisteníteni”.13 
Christoph Schönborn a következőképpen foglalja össze a 
hányattatott sorsú szent alexandriai püspök életművének 
jelentőségét: „Athanasziosz munkássága elsődleges fontos-
ságú: miközben az ariánusok ellen a tökéletes és az Atyával 
egylényegű képmás paradox fogalmát védelmezte, a görög 

10 Uo. 18.
11 Uo. 19; vö. „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30); ill. 
„Mindaz, ami az Atyáé, az enyém” (Jn 16,15).
12 Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 20.
13 Migne, J. P. (kiad.), Patrologiae cursus, series graeca 26. Kö-
tet, Paris 1857. 784B, in Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 19.

képmásfogalomból eredő nehézséggel szemben a kinyilat-
koztatás valósága mellett állt ki. Csak ha a Fiú tökéletes 
képmása az Atyának, és semmilyen módon nem töri meg 
ősképének sugárzó fényét, akkor képes töretlenül és csorbí-
tatlanul kinyilvánítani az Atyát”.14

nüsszAI szt. gergeLy
fogALoMtIsztÁzÁsA15

Atanáz tehát eredményesen védelmezte az Atya és a Fiú 
egylényegűségét (homousziosz). Azonban felmerült a 
kérdés, hogy a lényeg egységének hangsúlyozása nem 
homályosítja-e el a személyek különbözőségét Istenben? 
Tehát igen jól felvértezett logikájú teológusokra volt szük-
ség, akik el tudják kormányozni a gondolkodó értelmet 
a szabellianizmus és modalizmus Szküllája, valamint a 
három istenről szóló tanítás Kharübdisze között. Egyik 
oldalról tehát ott volt a veszély, hogy az Atyát, a Fiút és 
a Szentlelket csupán az egyetlen Isten más és más megje-
lenési formáiként értelmezik; a másik véglet pedig az lett 
volna, hogy a Szentháromságos egy Istent három isten-
ként magyarázzák. „A 4. sz.-i atyák, a szentháromságtan 
nagy tanítói jól tudták, hogy Isten Hármas Egysége titok, 
mégpedig a kimondhatatlan titok maga. Ez azonban nem 
jelentette számukra azt, hogy megkímélhetik magukat a 
fáradalmaktól, melyek a titok gondolati megközelítésével 
járnak”. Új fogalmi eszköztár kialakítására volt szükség. 
A teológia által inspirált gondolkodás egyik talán legjobb 
példája pedig a személy fogalmának megalkotása.
Ezen a helyen nincs lehetőség a vita mélyreható bemu-
tatására, csupán arra törekszem, hogy a fogalmi tisztázás 
gondolatmenetét nagy vonalakban felvázoljam. Két kulcs-
fogalom jelentésének meghatározatlansága jelentette a fő 
problémát: ezek az uszia és a hüposztaszisz voltak. Ezt a 
két kifejezést az ókori gondolkodók rokon értelemben 
használták.16 Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a la-
tin nyelven író atyák Tertullianus nyomán a persona (sze-
mély) és a substantia (lényeg) terminológiát használták. 
Ezeknek azonban a görög nyelvben a proszópon és a hü-
posztaszisz kifejezéseket feleltették meg.17

14 Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 20–21.
15 Vö. Ókeresztény írók VI/1. kötet (Szerk. Vanyó, L.), Szent 
István Társulat, Budapest 1983.
16 Mint ahogy ezt a Nikaiai Zsinat által megfogalmazott hitval-
lás záradékában is láthattuk.
17 Vö. Schönborn, Ch., Krisztus ikonja, 23.
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tudósítása (Fremdbericht) egyes szám harmadik személy-
ben megfogalmazva. A redakciós kiegészítésekre utalnak 
a historizáló betoldások (1., 4b és 5b versekben), a 8b 
versben megjelenő vaticinium ex eventu („még hatvanöt 
esztendő, szétzúzzák Efraimot, és nem lesz többé nép”6), 
illetve a 15. vers („vajat és mézet fog enni7”), mely a jö-
vendölés üdveszkatologikus utóértelmezése a fogság után.
A gyermek megszületését meghirdető orákulum az ere-
deti kontextusban fenyegető prófétai mondás, mely vá-
lasz a király hitetlen magatartására (hiszen nem Istenben, 
hanem saját politikai megfontolásában bízott, miszerint 
aláveti magát az asszíroknak, akiktől a segítséget vár-
ja); az ítélet jele lesz, hisz az asszír király által Isten „ne-
héz napokat hoz” Júdára8, s a bekövetkező veszélyben a 
gyermek neve segélykiáltássá változik: „Isten legyen ve-
lünk”. Viszont a 16b vers összefüggésében az ellenséges 
királyoktól való megszabadulást is előrevetíti (ti. Arám 
és Efraim elpusztul), s így a születendő gyermek neve a 
jövőben megtörténő üdvösség szimbolikus elővételezése. 
A jövendölésnek ezt a kettős perspektíváját (ítélet – üd-
vösség) nem szemlélhetjük kizáró ellentétben; pont ez a 
nyitottság adhatta az alapot arra, hogy később a messiási 
üdvösség ígéretét olvasták ki belőle9.
A jövendölés, mely a megszületendő gyermeket jelként 
hirdeti meg, ismert irodalmi forma az Ószövetségben: a 
Hágárnak adott ígéretben10 és Sámson születésének hírül 
adásában11 is megjelenik a foganás és születés meghirde-
tése „íme” ( ) bevezetéssel, a névadásra való utasítás, s 
annak megokolása, illetve a gyermek jelentőségéről szóló 
megjegyzés. Az elemzendő versben az almah ( ) hé-
ber szó szerepel, mely az első gyermek születéséig minden 
nőre alkalmazható különböző jelentésbeli árnyalatok-
ban (mint például: „nem régóta házas asszony”; „házas-
ságra érett leány”; „fiatal nő, aki lehet érintetlen is”). A 
LXX fordítása (παρθένος) már egyértelműen tanúsko-
dik arról, hogy a Kr.e. 2. században ezt az orákulumot 

6  Iz 7,8b.
7  Iz 7,15a.
8  Vö. Iz 7,17.
9  Vö. „Íme, ő sokak romlására (πτῶσις: esés, bukás, 
megsemmisítés, csapás) és sokak feltámadására (ἀνάστασις: 
felkelés, feltámadás) lesz Izraelben, jel (σημεῖον) lesz, amelynek 
ellene mondanak.” (Lk 2,33)
10  Ld. Ter 16,11.
11  Ld. Bír 13,3.5.

üdvösséghirdetésként értelmezték12. A görög fordítással 
kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy a LXX nem ren-
delkezik egységes gyakorlattal az almah fordításával kap-
csolatban: ez a héber szó kilencszer fordul elő az Ószö-
vetségben, melyet kétszer a παρθένος szóval13, a többi 
esetben pedig a νεανις kifejezéssel ad vissza. A szó előtt 
álló névelő („a fiatal nő”) viszont meghatározottságot köl-
csönöz a személynek, akire a próféta utal.
Az Iz 7,14b héber szövegét így adhatnánk vissza magya-
rul: „íme, a fiatal nő várandós, és szülő fiút, és fogja hívni 
az ő nevét: velünk az Isten”. A születendő Immánuel kilé-
tére vonatkozóan a próféta nem ad pontos eligazítást, így 
nincs egységes vélemény a személyével kapcsolatban: van-
nak, akik a Messiásra, mások Hiszkijára, Acház fiára vagy 
Izajás próféta fiára vonatkoztatják, vagy pedig az új Izra-
elként, esetleg mitikus valóságnak fogják fel. A bevezető 
„íme” szó azt erősíti meg, hogy a meghirdetett esemény 
a közeljövőben beteljesedik, így Acház számára mint jel 
nyilvánvalóvá válik, így közvetlen értelmét a trónörökös 
születésében nyeri el prófécia. A próféta szavai, melyek 
önmagában fenyegetést tartalmaznak a veszélynek kitett 
és hitetlen Acháznak, a születendő gyermek neve mint 
jel által üdvösséget hordoznak: Isten szabadító jelenlétét 
a dinasztia fennmaradása által. Így válik az orákulum az 
üdvösség távlatában nyitott. Végezetül láthatjuk, hogy az 
izajási jövendölés Isten aktív jelenlétét hangsúlyozza Iz-
rael körében (ennek lesz jele a gyermek, akinek születési 
körülményei ebben a kontextusban nem szignifikánsak), 
míg Máté evangéliuma a LXX értelmezésének segítségé-
vel Jézus születésének (ti. szűzi foganásának) körülmé-
nyeit olvassa ki a próféciából14.15

12  Vö. Kilian, R., Die Geburt des Immanuels aus der Jungrau 
in Stuttgarter Biblische Aufsatzbände. Altes Testament 28 (Studi-
en zu alttestamentlichen Texten und Situationen), Katholisches 
Bibelwerk, Stuttgart 1999, 116-121.; Rösel, M., Die Jungfrauge-
burt des endzeitlichen Immanuel. Jesaja 7 in der Übersetzung des 
Septuaginta in Jahrbuch für Biblische Theologie 6. (Altes Testa-
ment und christlicher Glaube), Neukirchener Verlag, Neukirc-
hen-Vluyn 1991, 135-151.
13  Ld. Ter 24,43.; Iz 7,14.
14  Vö. Gnilka, J., Das Matthäus-evangelium 1. in Herders theo-
logischer Kommentar zum Neuen Testament, Herder, Freiburg 
1986, 21.
15  Vö. Rózsa, H., Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, 100-
125.

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 
Urunk születésének hírüladására emlékeztünk, vagyis 
az ευαγγελισμος-ra és az ενανθρώπησις-ra. A megtes-
tesülés és a szűzi foganás misztériumáról való elmélke-
désünket jelen gondolatokkal szeretnénk gazdagítani, 
hogy az izajási prófécia biblikus, ókeresztény és filológiai 
dimenzióinak áttekintésének köszönhetően szívünkkel is 
közelebb kerüljünk Krisztus misztériumához. 

BIBLIKus ÁtteKIntés

E bevezető áttekintés célja, hogy a messiásvárásnak a 
prófétai irodalomban meglévő alapját, illetve az Immánu-
el-jövendölés szövegének megszületését a biblikus kutatás 
eredményei alapján ismertessük. Izajás könyvének első 12 
fejezete önálló egészet alkot, mely irodalmi kompozíció-
nak autentikus, izajási alaprétege (proto-)Izajás, Ámosz 
fiának a szír-efraimita háború (Kr.e. 734-732)1 kapcsán 
mondott fenyegető, ítéletes prófétai mondásaiból áll, s ez 
a későbbi helyzetekben a redakciós szándék új értelmezési 
perspektívájában, újjá formált irodalom összefüggésben 
jelent meg. Meg kell jegyeznünk, hogy az Izajás emléki-
ratban (mely az 1-12. fejezet magját képező 6,1-8,18 [9,6]) 
az ítélethirdetés Isten egyetemes akaratának alárendelt, s 

1  Tehát a jövendölés történelmi háttere a szír-efraimita háború 
(ld. 2Kir 16): a háború kiváltója, hogy Acház, Júda királya nem 
csatlakozott Recin (Damaszkusz arám állam királya) és Pekach 
(Izrael királya) koalíciójához Asszíria ellen, így Júda ellen vo-
nultak, hogy ott Tabeel fiát tegyék meg királlyá. Acház ekkor III. 
Tiglatpilezer, asszír királyhoz fordul segítségéért, aki asszír pro-
vinciává tette Damaszkuszt és adót fizető vazallusává tette nem-
csak a háborúban Pekachot meggyilkoló Hóseát, hanem Júdát 
is. Vö. Rózsa, H., Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Szent 
István Társulat, Budapest 2005, 112.

így az ítéleten túl alapot szolgáltat a reményre, az üdvös-
séghirdetésre irányuló relecture-re, mely a Dávid házának 
szóló kijelentéseket a babiloni fogság után Isten mindent 
átfogó uralmára vonatkoztatott2. A szövegek messiási ka-
ratere és izajási autencitása tekintetében a kutatók elté-
rő véleményeket képviselnek; a konszenzus elfogadja az 
Immánuel-orákulum izajási eredetét, viszont – főként az 
1980-as évektől, német nyelvterületen – az Iz 7,10-17 ere-
deti messiási karakterét elutasítják.3

Az irodalomkritika megfontolás – annak ellenére, hogy az 
Iz 7,1-9 és 10-17 között törés tapasztalható, hiszen redak-
ciós kiegészítés („JHWH újra szólt Acházhoz, mondván”4) 
kapcsolja össze a két szakaszt – egységben, egymásra 
vonatkoztatottan kezeli a két szakaszt5, mely egy esemény 

2 Ld. A messiási triptichon (Iz 7,10-17; 9,1-6; 11,1-9) üzenete az 
eljövendő királyról.
3  Vö. Rózsa, H., Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, 94-100.
4  Iz 7,10.
5  Vö. Irsigler, H., Zeichen und Bezeichnetes in Jes 7,1-17. No-
tizen zum Immanueltext in Biblische Notizen 29, Herder, Frei-
burg 1985, 77-80. Néhány kutató viszont a tárgyi összetartozás 
ellenére időbelileg és helyileg elválasztja a szakaszokat, azaz az 
Immánuel-jövendölést függetlennek tekintik Izajás és Acház ta-
lálkozásának elbeszélésétől. Vö. Rózsa, H., Üdvösségközvetítők az 
Ószövetségben, 94-103.

Fenyves krisztián

az immánueL-jöVendöLés 
Szent Jeromos szövegmagyarázata alapján 
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amely a héber eredetből forrásozik, az almah eredetileg 
szüzet jelent26, s a mi beszédünkben az almah ugyancsak 

jelenthet szentet27. A héberek szinte minden nyelvből 
használnak szavakat; például az Énekek énekében a görög 
φορεῖον alapján olvashatjuk hasonlóan a héberben is 
( )28.29 Hasonló módon és azonos jelentéssel használja 
a héber nyelv az ostobaság (lat. nugae)30 és a mérték (lat. 

rabbinikus bibliai interpretációt alkalmaz. Az érvelésnek ehhez 
a fajtájához alkalmas volt a héber nyelv, hiszen ugyanabból a 
három írott gyökből különböző szavakból lehetett kiolvasni. Így 
a különböző szavak között bőséges kapcsolatot teremtettek az 
azonos vagy hasonló radikálisok. Vö. Kamesar, A., The Virgin 
Birth of Isaiah 7:14: The Philological Argument from the Second 
to the Fifth Century, 63-65.
26  Hasonlóan a pun nyelvet használja Jeromos, hogy a héber 
szavak értelmét megvilágítsa a Héber kérdésekben a Ter 36,24 
kapcsán. Állításainak igazolásához (vagy esetleges cáfolásához) 
nincs elegendő információnk.
27  Jeromos számba veszi annak lehetőségét, hogy a héber almah 
egy jövevényszó a latin almus 3 melléknévből, mely így kapcso-
lódhat a „szent” jelentéshez. Kamesar így összegzi Jeromos érve-
lését: (1) ha almah = alma, akkor (2) az almah magába foglalja a 
szüzességet, mivel (3) alma = sancta, és a szent magában foglalja 
a szüzességet. Vö. Kamesar, A., The Virgin Birth of Isaiah 7:14: 
The Philological Argument from the Second to the Fifth Century, 
71.
28  Én 3,9: „Trónust építtetett magának Salamon király, a Li-
banon fáiból.”; LXX: φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεὺς 
Σαλωμων ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιβάνου; BH: 

29  A modern kommentátorok többsége egyetért Jeromos állítá-
sával, miszerint a görög φορεῖον alapul szolgál a héber -hez 
az Én 3,9-ben. Vö. Kamesar, A., The Virgin Birth of Isaiah 7:14: 
The Philological Argument from the Second to the Fifth Century, 
70.
30  Jeromos megkísérli a héber  szót (Szof 3,18) a latin nugae 
kifejezésen keresztül magyarázni a szó egyszerű átírásával latin 

mensura) szavakat. Jeromos arra is hivatkozik, hogy soha-
sem olvasott olyat, ahol az alma házas nőre vonatkozna, 

csak a szűzre vonatkozó olvasatban. 
Következésképpen ő nemcsak egy 
szűz, hanem egy fiatalabb szűz. 
Megtörténhet, hogy egy szűz idős, 
de ez a szűz leánykorának éveiben 
járt, aki még nem ismert férfit, de a 
házasságra már érett volt. A Deute-
ronomiumban is szüzet kell érteni, 
amikor fiatal leányról olvasunk31. 
A Királyok könyvében ugyancsak 
egy fiatal lányról olvasunk: a sune-
mi Abiságról, aki gondját viselte és 
szolgálta az idős Dávid királyt, de 
nem hált vele, nem „ismerte meg”32.
A prófécia második felét, miszerint 

„Immánuelként fogod nevezni”, mind a Septuaginta, mind 
a három további görög fordítás hasonlóan hozza, míg 
Máté evangéliuma szerint „Immánuelként fogják nevez-
ni”33, mely eltér a hébertől. A gyermek személyében, aki 
Dávid házából és szűztől születik, mindannyian megta-
pasztalhatjuk Isten jelenlétét: Dávid háza, hiszen megsza-
badult a két ellenséges királytól34, később pedig a keresz-
tények Jézus személyében, a Megváltóban, aki az emberi 
nem megváltója és így ezzel a megnevezéssel illethetjük. 
A carathi ige, ami alapján úgy fordítjuk, hogy „fogod hív-
ni” arra utal, hogy a szűz maga, aki fogant és szült, ő fog 
nevet adni Krisztusnak. Jeromos – Máté evangéliumának 

betűkre. Kamesar szerint a héber szöveg eléggé megromlott az 
említett szövegforrásoknál. Már a Liber interpretationis hebrai-
corum nominum (389/391) is mutatja, hogy Jeromos – csakúgy 
mint kortársai – nyitott volt az etimológiai vizsgálatokra, hogy 
a rejtett jelentés feltárásával segítse a misztérium megfejtését. 
Annak ellenére, hogy ez sokszor csak képzelgésszerű magyará-
zatokhoz vezetett, kiválóan rávilágít Jeromos filológiai művelt-
ségére. Vö. Kamesar, A., The Virgin Birth of Isaiah 7:14: The 
Philological Argument from the Second to the Fifth Century, 69-
70.
31  MTörv 22,25-27: „Ha ellenben a határban találkozik a férfi 
az eljegyzett [érintetlen] lánnyal, s erőszakkal teszi magáévá, úgy 
hál vele együtt, akkor csak a férfi haljon meg, aki együtt hált vele. 
A lánnyal ne csinálj semmit, a lányt nem terheli halállal bünte-
tendő bűn. Ez az eset ahhoz hasonló, amikor valaki megtámadja 
embertársát és agyonüti. Mivel a határban találkoztak, az eljegy-
zett lány hiába is kiáltozott volna, nem volt senki, aki segítségére 
lehetett volna.”
32  1Kir 1,1-4.
33  vö. Mt 1,23.
34  vö. Iz 7,1.

szent JeroMos IzAJÁs KoMMentÁrJA

Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme, Szűz fog foganni és 
szülni, és fogod hívni az ő nevét: Immánuel.16

διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ 
παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ

Az idézett verset Jeromos – a megszokottól eltérően 
– nem nagyobb egységben hozza, hanem önállóan ma-
gyarázza. A részletes szövegmagyarázat előtt pedig egy-
fajta elmélkedést olvashatunk, ahol Isten megjelenéséről 
és önnön akaratából adott jeleiről, cselekvéseiről beszél 
szentírási idézeteket összefűzve; Isten nem fog „sokszor és 
sokféleképpen” szólni (vö. Zsid 1,1), sem a próféták keze 
által képviselt lenni (vö. Oz 12,1117), hanem aki korábban 
mások által beszélt, maga fogja mondani: „nézd, itt va-
gyok” (Iz 58,9). Az Énekek énekének menyasszonya is őt 
óhajtja: „csókoljon meg a szája csókjával”, mivel a „Sere-
gek Ura a dicsőség királya” (Zsolt 24,10). Ő, aki leszállt a 
Szűz méhébe, ő fog belépni és átvonulni a keleti kapun, 
amely mindig zárva van (Ez 44,1-218). Gábriel róla beszélt 
a Szűznek; „a Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje 
borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten 
Fiának fogják hívni” (Lk 1,35). A Példabeszédekben pe-
dig ezt olvashatjuk: „megépítette házát a bölcsesség” (Péld 
9,1).
A fent említett idézetek konklúziójaként fogalmazza meg 
Jeromos, hogy amikor tehát azt olvassuk, hogy az Úr 
maga ad jelet, annak valami újnak és csodálatosnak kell 
lennie. Milyen jel lenne ez, ha – amint a zsidók gondolják 
– egy fiatal nő vagy lány adna életet, s nem egy szűz, s ez 
a terminus korra, nem pedig feddhetetlenségre vonatkoz-
na?19 Ebben a kérdésben szembe helyezkedik a rabbinikus 

16  „Propterea dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce Virgo 
concipiet et pariet, et vocabis nomen eius Emmanuel.” Hie-
ronymus, Commentarium in Esaiam, in Patrologia Latina 24., 
Migne, Párizs 1845, 109.
17  καὶ λαλήσω πρὸς προφήτας, καὶ ἐγὼ ὁράσεις ἐπλήθυνα καὶ 
ἐν χερσὶν προφητῶν ὡμοιώθην (próféták kezeiben hasonlóvá 
váltam; SZIT: „próféták által én mondtam példabeszédeket”)
18  „Az Úr így szólt hozzám: Ez a kapu legyen zárva! Nem sza-
bad kinyitni, senki sem léphet be rajta, mert az Úr, Izrael Istene 
vonult át rajta, ezért kell zárva maradnia.”
19  Hasonló argumentáció jelenik meg Jusztinosznál (Dial 84,1-
3), Iréneusznál (Haer 3.21.6), Tertulliánusznál (Marc 3.13.5.; Jud 
9.8) és Órigenésznél (Cels 1,35).

felfogással, s harcba száll, hogy a szemtől szemben való 
küzdelemben ne adjon alkalmat a zsidóságnak nevetésre 
vagy tudatlanságra20. Kiemeli, hogy héberül a szűz bethu-
la21, itt pedig az almah szerepel, amit a Septuaginta kivéte-
lével mindenki fiatal lányként fordít. Ezenfelül számukra 
az almah egy kétértelmű szó, melyet „fiatal lány” és „el-
rejtett” (ἀποκρύφος) értelemben is használnak22. Így a ki-
lencedik zsoltárban, ahol a címben az almanoth szerepel, 
a többi fordítás „fiatalokért”, a Septuaginta pedig az „el-
rejtett dolgokért”23 kifejezéssel adja vissza. A Genezisben 
pedig, ahol Rebekka almahként szerepel (Ter 24,16, 43), 
Aquila nem hajadon lányként (lat. adolescentula), nem 
is leányként (lat. puella), hanem elrejtettként fordítja. A 
sunemi asszony is, aki elveszítette fiát, miután átkarolta 
Elizeus lábát, Gechaszi pedig el akarta lökni onnét, Isten 
embere ezt mondta: „hagyd csak! Szomorú a lelke, s az Úr 
elrejtette előlem, nem tárta fel előttem”24 (2Kir 4,27). Amit 
a latin változat úgy mond, hogy „abscondit a me”, addig a 
héberben az áll, hogy „ ”. Ezért tehát az almah 
nem csak annyit jelenthet, hogy leány vagy szűz, hanem 
van egy kibővített jelentése (επιτασει), melyben elrejtett, 
titkos szüzet jelent, aki sosem volt kitéve férfi tekinteté-
nek, szülei pedig gondosan óvták25. A pun nyelvben is, 

20  Vö. Jeromos: Héber kérdések (24.43).
21  Adam Kamesar kiemeli Jeromos jelentős filológiai éleslátá-
sát, Charles Thomas Robert Hayward pedig megállapítja, hogy 
Jeromos érvelése filológiai és a héber Íráson alapszik: nem fo-
lyamodik a legelterjedtebb keresztény védekezéshez, miszerint 
a zsidók meghamisították a szöveget (vö. Iréneusz, Adv. Haer. 
3.21.1.5). Vö. Kamesar, A., The Virgin Birth of Isaiah 7:14: The 
Philological Argument from the Second to the Fifth Century in 
Journal of Theological Studies 41, Oxford University Press, Ox-
ford 1990, 51–75.; Hayward, C. T. R., Saint Jerome’s Hebrew 
Questions on Genesis, Clarendon Press, Oxford 1995, 186.; Rico, 
C., La Mére de l’Enfant-Roi. ’Almah et parthenos dans l’univers 
de la Bible: un point de vue linguistique, Editions du Cerf, Paris 
2013.
22  Adam Kamesar szerint amikor Jeromos arra utal, hogy az 
almah „ambiguum”, nem arra gondol, hogy vagy „adolescentu-
la” (fiatal lány) vagy „abscondita” (elrejtett) jelentéssel bír csak, 
hanem a fogalom magában foglalja mindkettő jellemzőit, így 
mindkét szóval lehet fordítani. Vö. Kamesar, A., The Virgin 
Birth of Isaiah 7:14: The Philological Argument from the Second 
to the Fifth Century, 63.
23  „a fiú elrejtett/titkos dolgaiért” (Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν 
κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ).
24   Ἄφες αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος αὐτῇ, καὶ κύριος 
ἀπέκρυψεν ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἀνήγγειλέν μοι.
25  Adam Kamesar megjegyzése szerint Jeromos ügyesen cáfolja 
a vádat, miszerint az almah nem jelent szüzet, azzal, hogy azt 
állítja, hogy „többet jelent, mint a szüzesség”. Jeromos érvelé-
si módjában a rabbinikus technikákat és a keresztény exegézis 
hagyományát is felhasználja: jelen esetben pedig egy tipikus 
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Végezetül érdemes megvizsgálnunk a παρθένος fogalom 
használatát a klasszikus görög irodalomban és a görög val-
lásban, ahol a sokféle jelentésszínezet a leginkább megmu-
tatkozik. Mivel a szó etimológiája bizonytalan, jelentésére a 
szóhasználatból tudunk következtetni. Homérosznál érett 
női személyt jelöl, akinek tiltott a gyermekvállalás, majd 
később jelentésszűkülés történt, s olyan lányra vonatkozott, 
akit férfi nem érintett. Arisztophanész a még nem hasz-
nált hajókra vonatkoztatottan használja a fogalmat Equi-
tes művében, Euripidész pedig használja a „szűzi lélekkel 
rendelkezni” (παρθένον ψυχήν ἔχων) kifejezést, mellyel a 
vágyaktól és a szemek kívánságától való szabadságát juttatja 
kifejezésre. Platón Hippiasz I. művében a szép példájaként 
használja ezt a fogalmat, így ebben a kontextusban a 
fiatalos frissességre utal49. A görög vallásos szóhasználat-
ban az ifjú, virágzó életet és a bűntelenséget is kifejezi; a 

49  Vö. Delling, G., „παρθένος” in Theological Dictionary of the 
Old Testament V., Eerdmans, Michigan 1986, 826.

görög mitológiában olvashatunk olyan szűzről vagy szüzek 
csoportjáról, akik fiatalon és ártatlanul feláldozták magu-
kat és így megmentőkké (σωτειραι) váltak. Hippolütosz és 
Nazianzoszi Gergely utal egyiptomi misztériumvallásokra, 
ahol a születendő Helioszt „a szűz szült” felkiáltással kö-
szöntötték, Aeon születésekor pedig így szólt a hierophan: 
ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξουσα (…) καὶ τίκτυσα υἱόν – tehát 
már élt az elképzelés a megváltó szűztől való születéséről és 
az Iz 7,14 verssel meglepően nagy megfelelőséget mutató 
szövegek léteztek50. Ezek alapján nem zárhatjuk ki a korai 
hellenista misztériumvallás szövegeinek hatását, melynek 
felfogása közrejátszhatott, hogy a LXX fordítója a héber 
szöveg nyújtotta lehetőséget kihasználva a „szűz” fogalmat 
használta az izajási prófécia szövegében51.

50  Ld. Oláh, Z., Izajás messiásszövegeinek értelmezése a Septua-
gintában és az egyházatyák írásaiban, 125-127.
51  Vö. Seeligmann, I. L., The Septuagint Version of Isaiah, 
Mohr Siebeck, Leiden 1948, 119-120.

a hébertől eltérő változatát megvédve – azt hangsúlyozza, 
hogy amikor az evangélium szerzői vagy az apostolok az 
Ószövetséget idézik, nem a szavak rendjét követik, hanem 
az értelmét. Így míg Izajás azt írja, hogy „fogan a méhé-
ben” és „fogja nevezni”, addig Máté úgy hozza, hogy „bír-
ni fogja a méhében”35 és „fogják nevezni”36.
A zsidó gondolkodók szerint a prófécia Acház király fiá-
ra, Hiszkijára vonatkozik, mivel Szamária az ő uralkodása 
alatt esett el, viszont ez nem igazolható, ha Acház, Jotam 
fia valóban 16 éven keresztül uralkodott Júda és Jeruzsá-
lem felett37, hiszen Hiszkija 25 évesen követte őt a trónon 
és 29 éven át uralkodott Júda és Jeruzsálem felett38. Ez a 
prófécia pedig Acház uralkodásának első évében hangzott 
el, amikor Hiszkija már 9 éves volt, hacsak Szamária elesé-
se nem Hiszkija uralkodásának hatodik évében39, hanem 
gyermekkorában, azaz hatéves korában történt, viszont ez 
nyilvánvalóan erőltetett magyarázat lenne.
Jeromos szerint néhány keresztény (védekező) értelme-
zés szerint Izajásnak két gyermeke volt; (Seár-)Jasub és 
Immánuel. Immánuel a feleségétől, a prófétaasszonytól 
született40, s a Megváltó Urat tipizálja, az első gyermek pe-
dig, akinek a neve annyit jelent, hogy „elhagyatott” vagy 
„visszatér”, a zsidó népet jelöli, akik elhagyatottá váltak, 
de egykor vissza fognak térni. Ezen értelmezés Immánuel 
alakjában a népekből összegyűjtött egyházat látja, ahol Is-
ten velünk van, miután az „Ige testté lett és közöttünk élt”41. 

exCursus: PArthenosz

Mint láttuk, a héber  terminust a LXX – a keresz-
tények és zsidók között sok vitára okot adó – ἡ παρθένος 
kifejezéssel adja vissza. A παρθένος szó 65 alkalommal 
szerepel a LXX-ban, 60 esetben a héber szöveg fordítása-
ként, viszont ezek közül csak kétszer áll mögötte a  
eredeti.42 Meg kell jegyeznünk, hogy ez a héber kifejezés 

35  ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. (Mt 1,23a)
36  καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ. (Mt 1,23b)
37  vö. 2Kir 16,1-2.
38  vö. 2Kir 18,1-2.
39  vö. 2Kir 18,10.
40  vö. Iz 8,3.
41  Jn 1,14.
42  Vö. Hatch, E. – Redpath, H. A., A Concordance to the Sep-
tuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament (Inclu-
ding the Apokryphal Books), Baker Academic, Michigan 1998.

kilencszer fordul elő az Ószövetségben; ebből – ahogy 
előbb említettük – két alkalommal a παρθένος, a többi 
alkalommal pedig a νεανις szóval adja vissza a LXX for-
dítója.
Mielőtt a παρθένος fogalmi használatáról szó ejtünk, ér-
demes áttekinteni azokat az ószövetségi helyeket, ahol az 
almah egyes számban fordul elő43 (1. táblázat).
Az első esetben Rebekkára, Izsák leendő feleségére, Izrael 
anyjára vonatkoztatva láthatjuk a terminusokat, a Kivo-
nulás könyvében pedig Mirjámra, Mózes nővérére alkal-
mazva. Mirjám személye azért is fontos, mert részt vett a 
választott nép kivonulásának nagy eseményein, vezette a 
megmentő Urat dicsőítő kórust, s jelen volt, amikor Mó-
zes vizet fakasztott a sziklából, mely a pusztai vándorlás 
során kísérte a népet44. Ezen hagyományok motívumait 
Mária életében láthatjuk újra: ő az, aki az új Mózes olda-
lán áll, s szerepet játszik Isten népének földi vándorlásá-
ban45. A Példabeszédek könyvének enigmatikus mondásai 
négy dologról írnak, melyekre nem magyarázatot adni, 
ugyanis nyom nélkül történnek: „a sasnak útját az égen, 
a kígyó útját a sziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a 
férfi útját az asszonynál”46. Ebben az esetben tehát bizto-
san nem szűzről van szó.
A fentiek alapján láthatjuk, hogy az izajási prófécia ese-
tében az  παρθένος szóval való visszaadása „kivé-
telként értékelendő és egyben értelmezés szempontjából 
szándékos fordítási tevékenységnek tulajdonítható”47. 
Theodorétosz hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy a 
LXX egy meghatározott értelmezési vonalon halad, nem 
szabad a héber szöveggel szembeállítani és egymással el-
lentétesen kezelni, mintha azok összeegyeztethetetlenek 
lennének. Emellett rámutat, hogy a fordítás Krisztus szü-
letése előtt keletkezett, így nem lehet az egyházat azzal vá-
dolni, hogy vaticinium ex eventu-val élt volna48.

43 Órigenész Kelszosz ellen írt munkájában az almah Szentírás-
ban való előfordulásaira hivatkozik, hogy bizonyítsa, a „szűz” 
jelentésében lelhető fel az Írás más részein; itt a MTörv 22,23-26 
szakaszra tesz utalást – viszont téved, hiszen az idézett részben a 
bethula olvasható (ahogy a Hexapla töredékében is).
44  Vö. 1Kor 10,4. Pál Krisztusra vonatkoztatja a (lelki) sziklát, 
mely a népet kísérte.
45  Vö. Petercă, V., Wege zum Bibelstudium, Sapientia, Iașy 
2001, 67-68.
46  Péld 30,19
47  Oláh, Z., Izajás messiásszövegeinek értelmezése a Septuagin-
tában és az egyházatyák írásaiban, Szent István Társulat-Ver-
bum, Budapest-Kolozsvár 2016, 124.
48  Vö. Uo. 405-406.

(1) ter 24,43 ἰδοὺ ἐγὼ ἐφέστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος, καὶ αἱ θυγατέρες τῶν 
ἀνθρώπων τῆς πόλεως ἐξελεύσονται 
ὑδρεύσασθαι ὕδωρ, καὶ ἔσται ἡ 
παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω Πότισόν με 
μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας σου

Nézd, én a kútnál állok. A lány [Re-
bekka], aki kijön vizet meríteni és 
akinek azt mondom: Hadd igyam 
egy kis vizet a korsódból.

(2) Kiv 2,8

ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ ἡ θυγάτηρ Φαραω 
Πορεύου. ἐλθοῦσα δὲ ἡ νεᾶνις 
ἐκάλεσεν τὴν μητέρα τοῦ παιδίου

„Menj” – válaszolta a fáraó leánya. 
A leány [Mirjám] elfutott, hogy 
megkeresse a kisfiú [Mózes] anyját.

(3) Péld 30,18-19

τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι, 
καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω· 
ἴχνη ἀετοῦ πετομένου καὶ ὁδοὺς 
ὄφεως ἐπὶ πέτρας καὶ τρίβους νηὸς 
ποντοπορούσης καὶ ὁδοὺς ἀνδρὸς ἐν 
νεότητι.

Három dolog van, amit csodála-
tosnak látok, és négyet sehogy se 
tudok megérteni: a sasnak útját az 
égen, a kígyó útját a sziklán, a hajó 
útját a mély tengeren, és a férfi útját 
az asszonynál.

(4) Iz 7,14

διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν 
σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 
ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ

Ezért az Úr maga ad nektek jelet: 
Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Im-
mánuelnek nevezi el.

1. táblázat
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Család plébánia nagy kertje minden péntek délután gye-
rekzsivajtól hangos. A sok mókus valószínűleg fellélegez-
het, amikor elmegyünk távolabbra túrázni. Meggondolva, 
ez egyébként önmagában is adna elég feladatot… Dehát 
telhetetlenek vagyunk! Amikor pedig az ember már na-
gyon kiszakadna a mókuskerék szerű rohanós minden-
napi rutinból, olyankor sem otthon szoktam pihenni. 
Nagyon szeretek utazni! Egyébként ezt is nagyban a cser-
készetnek köszönhetem. 

A kis összefoglaló után, rátértünk a témánkra, a NEK-re. 
Első kérdésemben a kezdetek kezdetéhez tértem vissza, 
tehát, hogy honnan jött az ötlet, miszerint cserkészként 
teljesítsenek szolgálatot a rendezvényen? Illetve, hogy 
ők, személyesen miként kerültek bele ebbe?

Anna: Már egy ideje felfigyeltem erre a programra, ami-
kor Marci felkeresett, hogy lenne-e kedvem a NEK-re ké-

szülő cserkész önkéntesek csapatának szervezői gárdájába 
csatlakozni. Marcival a 2019 nyarán Amerikában megren-
dezett cserkész világtalálkozó óta nagyon jóban vagyunk, 
így kifejezetten örültem ennek a projektnek, amiben napi 
szinten együtt dolgozunk. Ezen kívül elképesztő jó érzés 
egy ilyen jó célért tenni. A cserkészek önkéntes csapatá-
val azt szeretnénk, hogy a Kongresszus lebonyolításában 
való segédkezés által minél szebb élménnyé varázsoljuk 
a programot a résztvevők számára, hogy megmutassuk, 
hogy aktív részei vagyunk a magyar társadalomnak, és 
hogy az önkénteseinknek a szolgálattétel mellett legyen 
lehetőségük feltöltődni lelkiekben.
Marci: Valamikor múltév novembere táján csörgött a 
telefon: formálódik a NEK-re készülő, önkéntes szolgá-
latot teljesítő cserkészek csapata, és szükség volna egy 

kommunikációs munkacsoport-vezetőre, rám gondoltak. 
Utólag elmondhatom, akkor sokakkal sokat beszéltem 
erről, mert a feladat elvállalása értelemszerűen nem ke-
vés egyéb elfoglaltság háttérbe szorulását jelentette. Nem 
így terveztem ezt az évem. Mi az, ami mégis meggyőzött, 
hogy elvállaljam? Egyfelől nagyon úgy éreztem – s érzem 
még mindig – hogy ezt a feladatkört rám szabták. Ko-
rábban foglalkoztam újságírással, érdekel a média világa, 
volt iskolámmal, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázi-
ummal néhány évig katolikus diákújságíró táborokat is 
szerveztünk. Ez önmagában nagy motiváció volt, hogy 
végre kicsit visszatér az életembe ez a világ. Akad most 
bőven kreatív feladat, tér és lehetőség az alkotásra – ez 
is nagyszerű! És a cél nemkülönben! Tevékeny részesévé 
válni egy tényleg csodás, világméretű vendéglátásnak és 
sokszoros találkozásnak, mint amit jelent a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus, ez ad a kicsit szürkébb hét-
köznapokban is elég muníciót. Régóta kerestem a helyem 

a NEK viszonylatában, így kapva kaptam a 
lehetőségen, hogy valahogy bekapcsolód-
hassak és magaménak érezhessem. Szerin-
tem sajnálatos, hogy sok fiatal még most 
is hasonlóképp keresi a helyét; nekem sze-
rencsém volt. De a burkolt kritikámon túl 
el kell mondjam, milyen remek lehetőség 
most egy olyan programért dolgozni, amibe 
az ifjúság szívvel-lélekkel belekapcsolódhat. 
Ezt is jelenti nekem a CserkészekNEK. És 
még ezernyi további lehetőséget! Például 
megmutatni a világ számára a sztereotípiá-

kon túli, valódi cserkészetet. 

Ez után, a feladataikra kérdeztem rá, amiket a rendez-
vény előkészítésében, megszervezésében vállalnak.

Anna: Marci a kommunikáció és média munkacsoport 
vezetője, én pedig a helyettese vagyok, együtt vágtunk 
bele ebbe a feladatba. Az egyre bővülő munkacsoportunk 
feladatköre sokoldalú: tartalmakat készítünk a Facebook 
és Instagram oldalunkra, kommunikálunk az önkénte-
sekkel, podcasteket veszünk fel, válaszolunk a beérkező 
kérdésekre, koordináljuk a médiamegjelenéseket, és így 
tovább.
Marci: Anna a lényeget tulajdonképp elmondta. Én csak 
úgy mertem belevágni ebbe a feladatba, hogy két kul-

A 2020-as Eucharisztikus Kongresszus már egy jó ideje 
lázban tartja Magyarországot, és minket, katolikusokat 
is. A legtöbben, köztük rengeteg fiatal kereste és keresi a 
lehetőséget, hogy bekapcsolódhasson valamilyen szinten 
ebbe a hatalmas rendezvénybe. Én is egy voltam közülük, 
de az is eltökélt szándékom volt, hogy olyan módon tud-
jak részt venni benne, ami igazán közel áll hozzám és a 
személyiségemhez, pont azért, mert hiszek abban, hogy 
ott tud az ember igazán hiteles lenni, ahol jól érzi magát. 
Valahogy ilyen gondolatokkal akadtam rá a cserkészek 
megmozdulására, azon belül is Annára és Marcira, akik 
a kommunikációs munkacsoportot vezetik. Találkozá-
sunk után egyértelmű volt a dolog számomra, de szeret-
ném nektek is megmutatni, hogy miért is: szívből ajánlom 
mindenkinek, ezt a kis beszélgetést.

Először arra kértem őket, hogy meséljenek kicsit maguk-
ról; kik is ők, mivel foglalkoznak, milyen cserkészmúltjuk 
van.

Anna: Benyhe Anna vagyok, elsőéves hallgató a Buda-
pesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán. 
A tanulás mellett szeretem aktívan tölteni az időmet: he-
gedülök, zenekarban zenélek, edzek, növényeket nevelek, 
főzök, és nem utolsó sorban cserkészkedem.
Tizenkét éve vagyok cserkész a mátyásföldi 412. számú 
Kalazanti Szent József cserkészcsapatban, négy éve őrsve-
zetőként segítem a csapatot és fél éve már rajvezető is va-

gyok. Ez a mozgalom egy hihetetlenül meghatározó alapot 
ad az életemhez, enélkül nem is tudom mi lenne velem. 
Egy megtartó közösséget, rengeteg barátot, egy erős lelki 
alapot, egy egészséges szemléletmódot és talpraesettséget 
köszönhetek a cserkészetnek. Hálás vagyok, hogy ennek a 
mozgalomnak a részese lehetek, és ez motivál arra, hogy 
minél többet visszaadjak én is ebbe, például azáltal, hogy 
szervezői feladatokat vállalok csapat-, cserkészkerületi- és 
akár országos szinten.
Marci: Tóth Mártonnak hívnak, és tanárnak készülök: a 
kialakult járványhelyzetben jelenleg távoktatásban pró-
bálom teljesíteni a hatodik szemeszteremet az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen, magyar és történelem szakon. 
Furcsa, hogy a napokban rengetegen kérdezték, hogyan 
bírom a bezártságot, és hogy mihez kezdek a rengeteg 
szabadidőmmel? Az a helyzet, hogy nagyon jó most ott-
hon lenni – annál is inkább, mert egyébként nem sokat 
szoktam. Mindennapjaimat behálózzák a közösségek, az 
azokban vállalt feladatok, és a feladatokkal járó sok-sok 
megbeszélés. Na, ez például a legtöbb cserkészvezetőnek 
ismerős lehet! Én is az vagyok.
Idén harmadik éve vezetek egy 12-13 éves forma fiúkból 
álló rajt, ami három őrsre tagolódik. Annának a csapata, 
nekem a rajom viseli Kalazanci Szent József nevét. Csa-
patnévadónk Báthory László pálos szerzetes, aki Zugliget 
közelében, ahol cserkészkedünk, s ami korábban királyi 
vadászerdő volt, élt remete életet, és fordította már Mátyás 
király korában magyarra a Bibliát. Ez az erdő és a Szent 

cserkésznek
Mit tehet egy cserkész a Nek-ért?
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Anna: Én személy szerint nagyon élvezem a közös mun-
kát, motivált és lelkes emberekkel együtt dolgozni egy jó 
célért tényleg felemelő érzés. Együtt oldjuk meg a nehéz-
ségeket, és együtt örülünk a sikereknek. Hosszú út van 
még előttünk a Kongresszusig, de mindig arra szoktam 
gondolni, hogy mennyire jó lesz majd ott állni cserkész-
ként a rengeteg ember között, és látni, hogy sok-sok em-
ber szívében még nagyobb erőre kap a láng, és mindenki 
egy kicsit közelebb kerül az Atyához. Ezt a közösen meg-
élt boldogságot várom, és egészen biztos vagyok benne, 
hogy az ide-oda rohangálás közben lesznek 
olyan pillanatok, amikor megérzem, hogy 
Isten a tenyerén hordoz, és vár rám, hogy a 
szemébe nézzek.
Marci: Nekem sokat jelent az is, hogy mun-
kacsoportban dolgozhatok. Egyrészt izgal-
mas kihívás egy csapat munkáját jól vezetni. 
Nem könnyű, de szép feladat, ahol szerin-
tem mindig lehet újat tanulni. Másrészt egy 
ilyen, alapvetően sok kreatív megoldást 
igénylő feladatkörnél nagyon jó, ha van kik-
kel ötletelni. 
Szintén nagy élmény megismerni új embereket. Nagyon 
sokan dolgoznak azért, hogy a NEK egy valóban minden 
résztvevőt lelkiekben gazdagító esemény legyen! Jó együtt 
rezdülni egy nagy csapattal. Együtt izgulni, hogy elláto-
gat-e a Kongresszusra Ferenc pápa, együtt szurkolni mér-
földkőről mérföldkőre, ahogy haladunk szeptember felé. 
Most például van némi aggodalom bennünk, látva hogy 
a koronavírus-járvány mennyire befagyasztott mindent. 
Pedig éppen szépen felfelé ívelt a jelentkezők görbéje, hoz-
zánk, cserkészekhez is egyre többen regisztráltak… Aztán 
most ez megállt, és majd újra fel kell szítani az emberek 
lelkesedését. Százakét, ezrekét. Nagyon izgalmas dolgok 
ezek! A NEK Titkárság munkatársai többször elmondták 
nekem: tapasztalják, hogy az utat, amit a készület három 
éve alatt bejárnak, rendre apró csodák szegélyezik. Aki el-
köteleződik az ügy mellett, egy valódi lelki utat is be tud 
járni. És ennek igazi mottója lehet a Szentatya tavaly Csík-
somlyón lelkünkre kötött gondolata, meghívása: „Járjunk 
együtt az úton!” Tehát mondhatom: már a készület is kö-
zösségteremtő és kegyelmi időszak. Ez pedig nem kis do-
log. Tapasztaljuk ezt a cserkész szervezésben is. 
Hogy technikailag mennyire lesz rohangálós az a bő egy 
hét, ezt nehéz előre megmondani. Persze, hogy egy pél-

dát hozzak, ha a mise előtt három órával már kiraktuk a 
szükséges párezer széket, és ennyi ember esetében sejthe-
tő, hogy a mise után is csak hosszabb idő múlva tudunk 
pakolni kezdeni, akkor a köztes időben teljes valónkkal 
tudunk a misére figyelni, azt megélni. Feltéve, hogy lesz 
elég más ember az áldoztatók kísérésére, és nem kell abba 
is besegíteni. Tehát nem könnyű erre most, fél évvel előt-
te válaszolni. De talán annál, hogy technikailag mennyire 
lesz rohanós fontosabb lehet, hogy lelkileg mennyire lesz 
az. Vagyis, hogy mennyire tudunk jelen lenni, egyáltalán 

megérkezni. Ehhez pedig kiemelten fontos, hogy lelkiek-
ben is készüljünk. Nálunk, a CserkészekNEK programban 
egy külön munkacsoport foglalkozik a lelki nevelési kér-
désekkel, hogy egyfajta ívet adjon ezeknek a hónapoknak, 
sőt éveknek. Azért mondok éveket, mert reményeink sze-
rint ennek az ívnek maga a Kongresszus bő egy hete nem 
végpontja, csak zenitje lesz, sok útravalóval, útnak indító 
gondolattal. Nem véletlen, hogy az ősz folyamán terve-
zünk egy utóhétvégét is tartani. 

Bár, a kialakult járvány miatt nem tudtunk személyesen 
találkozni, így az interjú e-mailek számos váltása során 
jött létre, soraikból így is kitűnik az a fiatalos lendület és 
hívő lelkesedés, ami – biztos vagyok benne – a járvány 
elülte után emberek százait, ezreit újra tudja majd lelkesí-
teni és motiválni. 
Végezetül, álljon itt egy idézet a cserkészet alapítójától, 
Robert Baden-Powelltől:
„Nézzetek a távolba, túl az úton előttetek álló köveken. Néz-
zétek meg, hová vezet az út, és menjetek bátran előre. Má-
sokat is találtok majd ezen az úton, olyanokat is, akik talán 
több mindenben hiányt szenvednek, menjetek hát hozzájuk 
és fogjátok meg a kezüket.”

Kapiller Bernadett

csemeberem már rábólintott a közös munkára. Utána 
mondtam igent a felkérésre. Most már népes kis csapat-
tal dolgozunk, gyakorlatilag napi szinten. Fontos, hogy az 
üzenetünk kommunikálásához különböző csatornákat és 
ezeknek megfelelő formákat használjunk. Egyfelől azért, 
mert az üzenet összetett. Magáról a NEK-ről már sok he-
lyen hallottak, de azt tapasztalom, az emberek ki vannak 
éhezve az információkra. S emellett saját önkéntes szolgá-
latunkról, felkészülésünkről is számtalan információs im-
pulzust küldünk, kezdve rögtön a toborzással, hiszen lega-
lább 800 cserkész önkéntesre lesz szükség szeptemberben. 
Másfelől pedig sokakhoz kell szólnunk. Ez ugyanis az ösz-
szmagyar cserkészet ügye, ami a világ számos országában 
összesen nagyjából 16.000 magyar cserkészt érint. Több 
mint 13 ezren cserkészkedünk Magyarország területén, és 
jelentős létszámúak a külhoni szövetségek is, de nem fe-
ledkezhetünk meg a földrészeket összekapcsoló szórvány 
magyar cserkészetről sem. Mindenhol nagy már az érdek-
lődés! Ez sem kis feladat, fiatalokhoz, idősekhez egyaránt 
szólni. S akkor még nem is beszéltem a külső kommuni-
kációról! Jó volna a nem keresztény médiumok olvasóit is 
megszólítani. 

Az előkészület mellett, a lebonyolításban is ott lesznek – 
de ez mit takar pontosan?

Anna: A cserkész önkéntesek a Kongresszus programjai-
nak lebonyolításában fognak segíteni, például résztvevők 
eligazításában, pakolásban és egyéb operatív feladatok-
ban. Ez azért az egyik legfontosabb munka szerintünk, 
mert mi leszünk azok, akikkel a messziről idelátogató 
résztvevők személyesen fognak találkozni, és akik alapján 
reméljük, hogy egy pozitív kép alakul majd ki a világban 
a magyar emberekről.
A mi munkacsoportunk legfőbb feladata a Kongresszus 
alatt talán az lesz, hogy kézben tartjuk a kifelé történő 
kommunikációt: sajtószerepléseket szervezünk, videókat 
és fotókat készítünk, és mindezeket közvetítjük az inter-
netes oldalainkon. 
Marci: Nem utolsó sorban magunk felé is van egy fontos 
feladatunk. Kommunikációs szempontból felkészíteni a 
cserkész önkéntesek csapatát. Bár valójában ez inkább a 
Kongresszust megelőző, magunknak szervezett felkészü-
lési hétvégék feladata lesz – de nem kevésbé fontos. 
Aztán hogy az esemény alatt ki merre lesz, az még alakul. 

Valószínűleg minden nap máshol. Gyanítom, hogy mi 
is ugyanúgy be fogunk állni a székpakolásba vagy a fák-
lyák kiosztásába. Ott leszünk, ahová a szükség és cserkész 
feletteseink szólítanak – felénk így megy ez. Nekem ál-
doztatóként valószínűleg a nagy szabadtéri miséken ilyen 
módon is be kell majd segítenem. Ministráns vezetőként 
pedig nem bánnám, ha egy nap a nagyobb ministránsa-
immal részt tudnánk venni mondjuk egy tanúságtételen. 
Az elmondottak alapján rengeteg az aratnivaló, és mint 
említették is, a sok munkásra is lenne szükség. Arra kér-
tem őket, meséljenek egy kicsit erről, hogy ezidáig hány 
önkéntes jelentkezett?
Anna: Eddig közel négyszáz önkéntesből áll a Cserké-
szekNEK csapat, tehát már nagyon szép számban jelent-
keztek közénk cserkészek a határon innenről és túlról, de 
a regisztráció még nem zárult le, így reméljük, hogy még 
ennél is többen leszünk. Képesítéstől és felekezettől füg-
getlenül várunk mindenkit a csapatba, bárki jelentkezhet 
közénk, aki cserkész. Érdeklődési körtől, eddigi tapasz-
talatoktól és képesítéstől függően lehetőség van még be-
szállni a szervezői munkába is, a Logisztika, Emberi erő-
források, Gazdasági, Nevelés, Biztonság, Kommunikáció 
és Program munkacsoportok egyikébe. 
Marci: A lehetőségre hívnám fel mindenkinek a figyelmét. 
Annak is, aki nem cserkész! Tizenhat éves kor felett bárki 
jelentkezhet önkéntesnek a NEK-re – cserkészek őrsileg 
már tizenhárom éves kortól –, és jelentkezzen is! Akár 
jön a pápa – amit egyébként nagyon valószínűnek tartok 
– akár nem, ez biztosan egy egyszeri és megismételhetet-
len alkalom lesz. Kár lenne kihagyni! Sokezer emberrel 
együtt ünnepelve olyan élményt kapunk, amit sehol más-
hol, s amit tényleg évtizedek múltán is mesélhetünk majd. 
A NEK feltartóztathatatlanul közelít – akkor már inkább 
érezzük mi is magunkénak, nem? Ehhez pedig tenni kell 
valamit! Március 15-e kapcsán gondolkodtam azon, mi 
mivel tudnánk idén kapcsolódni ehhez az ünnephez. Azt 
hiszem, kell tudnunk szabadságunkat jól ünnepelni és jól 
élni vele. Szabadok vagyunk rá, hogy vendégül lássuk a 
világot! Mi, magyarok gyakran mondjuk: milyen vendég-
szerető nép vagyunk. Mi most arra készülünk, hogy ezt 
meg is mutassuk! 

Végül, arra kértem őket, hogy meséljenek egy kicsit a sze-
mélyes oldaláról is – nekik mi mindent ad az esemény? Lel-
ki töltődés marad egyáltalán a sok rohangálás közepette is? 



Irodalom Irodalom

46 47

E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z E f f a t a  2 0 2 0  •  t a v a s z

A turistabusz fárasztó lassúsággal vánszorgott felfelé a 
meredek alpesi szerpentinen. Mint valami lomha medve, 
amelyik jóllakottan mászik barlangja felé az esti vadászat 
után, úgy gyűrte maga alá a busz is az út elfogyni nem 
akaró betonmétereit. Az út menti fenyvesek csendes be-
letörődéssel szemlélték a hangos járművet, amint egyre 
feljebb emelkedik a kanyargós úton. Öreg este volt már, 
nem szerették, ha ilyenkor csendes álmukból riasztja fel 
őket valami. Csupán a hideg alpesi szélnek tűrték el, hogy 
altató meséket suttogjon a fülükbe.
Az út egyik oldalán mély szakadék ásított, a sötétségben 
lehetetlenség volt lelátni az aljáig. Az éles kősziklákon 
meg-megcsillant a holdfény, mintha csak a fáradt utazók-
kal incselkedne, mintha csak azokat próbálná meg lecsal-
ni a mélybe, hogy aztán örök nászban egyesülhessenek 
velük a komor halálban.
Meresztette is a szemét a buszvezető, nehogy elvétsen egy 
kanyart, mert tudta, hogy nemcsak a saját, de a többi kö-
zel ötven utas életéért is ő felel. Hosszú út állt mögöttük. 
Magyarországról jött a kis társaság, hogy néhány napra 
otthon hagyja a bajokat, problémákat, és megismerje a 
szomszéd ország főbb nevezetességeit.
Bent a buszban már a fáradtság lepkéje bontogatta min-
dent elfedő szárnyait. A nehéz nap, a hosszú utazás, a sok 
színes program megtette a hatását: fáradt és álmos volt 
már mindenki. Többen már aludtak is közülük. Volt, aki a 
mellette ülővel beszélgetett csendesen, volt, aki zenét hall-
gatott, de olyan is akadt, aki egyszerűen csak kifelé bámult 
az ablakon a sötétségbe, és a szép erdei táj körvonalait 
próbálta kifürkészni a holdfényben.
Így tett az a fiatalember is, aki a busz közepén foglalt he-
lyet. Társa nem lévén beszélgetni nem tudott, zenelejátszó 
eszközt nem hozott magával, aludni pedig képtelen volt a 
buszon, így ő is csak nézett kifelé az ablakon. Gondolatai-

ba merülve csak nézte, egyre csak nézte a komor éjszakát. 
Azt az éjszakát, amely annyi súlyos veszteséget juttatott 
az eszébe.
A fiatalember emlékezett. Emlékezett arra a fojtogató nyá-
ri éjszakára, amelyen a kedvese elhagyta, emlékezett arra 
a hideg és rémült 
karácsony-éjsza-
kára, amikor az 
édesanyja búcsú 
nélkül örökre 
magára hagyta 
ebben a világban, 
és emlékezett 
arra a nyári éjsza-
kára is, amikor a 
kertjükben gyúj-
tott tűz mellett 
égette el a szeret-
tei holmijait. Azokat a dolgokat, amelyekre nem lesz már 
szükségük ott abban a messzi országban.
A fájó emlékek sötét szárnyú varjakként rohanták meg el-
méjét, és vijjogva keringtek egyre a gondolatai közt, hogy 
feltépjék, felkavarják és éles csőrükkel ezernyi darabra 
vagdossák szét a múltat, hogy aztán a fiatalember elmé-
jének minden zugába széthintsék azokat, hogy akármire 
is gondol, mindig megtalálja a múlt egy fájó darabkáját 
a gondolatai között. Ezek a gondolatok hol égették, hol 
marták a lelkét, hol pedig egyszerűen csak vasmarokba 
szorították a szívét – de szüntelenül gyötörték és kínozták.
Már maga a kirándulás első napja sem hozott számára 
felejtést. Még itt, ebben az idegen országban sem tudott 
szabadulni a múlt ezerszer elátkozott, de mégis féltve őr-
zött emlékeitől. „Csak az a vár ne lett volna” – sóhajtotta 
el magában a keserű kívánságot. De ez már szintén csu-

Egész nap Dávid aranyfoglalatos, becses 
költeményét, a hat miktám egyikét – a 
16. Zsoltárt imádkoztam héberül: „Ado-
naj mönat-helkij vökószij, attá tomik 
górálim - Uram, örökségem (üdvöm) 
porciója és kelyhem, sorsvető köveim 
fenntartója te vagy.”  Az Úr hűtlen bhak-
táját megajándékozta egy látomással. 
Egy hídhoz igyekeztem, a rózsák kert-
jéhez, azt hiszem Gül baba türbéjéhez. 
Éjsötét volt, alig láttam valamit. Megszó-
lítottam két járókelőt, kutya is volt velük, 
felemeltem a kezem, mutatva hogy nem 
rablógyilkos vagyok. Bizalmatlanság at-
moszférája csüngött a levegőben, a szemeim és az övéiket 
mintha homály takarta volna. Valaki hirtelen - magam 
sem láttam honnan jött, felajánlotta, hogy segít, és meg-
mutatta milyen messze van a híd. A pesti oldalra mutatott, 
pedig Budán voltam. Úgy látszik oda igyekeztem, ahol 
voltam, mégis, elképesztő szakadék volt elérendő célom és 
közöttem. Metanoia. Mintha a Duna aljáról néztem volna 
fel a hidakhoz szédítő mélységből. Az embert nem ismer-
tem, de azonnal rámutatott a távlatra, és elhelyezett az 
ismeretlenben. Aztán felajánlotta, hogy segít, pontosab-
ban nem is mondta, indult. „Pont arra készül futni? – kér-
deztem. „Nem, de hát két óra az ember életéből nem sok, 
hogy segítsen a barátjának, és te a barátom vagy Ádám.” 
Tudta a nevem, pedig nem is említettem. Honnan ismer? 
Jobbomon állt, nem inogtam. Aztán onnan az alvilági ho-
mályból kövek kezdtek lebegni és kúsztam másztam raj-
tuk, mialatt ő fürgén kaptatott és mutatta az utat. Pedig 
felajánlottam, hogy odatalálok. Valamiért nem engedte, 
azt mondta: „mutatni akarok valamit”. Aztán elkezdtem 
gondolkozni, hogy ki az, aki az elemeknek is parancsol, 

ki képes sziklákat lebegtetni és ilyen 
irreális úton kalauzolni? Mosolygott, 
mintha várta volna a kérdést: „hát, aki 
megteremtette”. Félelem és csodálko-
zás markolt bele lényembe. Mint akibe 
mennykő vágta magát, a földre estem 
Teremtőm előtt.
Odajött hozzám elváltozott és ismeret-
len arcát először megmutatta, Krisztus 
volt. Olyan volt, mint ahogy elképzel-
tem, de egyszerre fiatal és ősöreg. Azt 
mondta: „amilyen mértékben érinte-
lek, úgy változol te is testemre.” Azzal 
megérintette homlokomat és arcom 

pontosan olyanná vált, mint az Övé, de Ő mégis ugyanaz 
maradt. Elengedett és újra magam voltam. Aztán másik 
látomást akart mutatni, felvette a halál zord, meszes és 
kongó-csikorgó arcát, és ahogy újra megérintett az arcom 
olyan lett, mint az Övé. Éreztem, hogy ezt nem akarom. 
Közben csak töprengtem azon, hogy a légnemű anyag ott 
fekszik lábaink alatt, átlényegítve - szellemi sziklává válva, 
az Úr pedig, aki maga mutatta az utat, felajánlotta, hogy 
elkísér. Közben éreztem, hogy egyedül nem találtam vol-
na oda, és nem mutathatott volna sokkal ragyogóbb utat. 
Saját magát mutatta útnak az Elemek Ura, kivezetett a gö-
dörből, és a rózsás kert feletti vágyam ezzel halványabbá 
vált. Inkább Vele akartam lenni. 
Sok mindent mutatott volna még, de álomlátásom érez-
tem, újra a saját tengelye körül kezdett forogni. A levetí-
tett utazás helyett az álomban újra a szobámban ültem, és 
minden olyan meghitt volt. Két macska kergette egymást 
és rohant végig a hátamon... Kábultan ébredtem. Minden-
re, amelyet láttam emlékszem és feljegyeztem magamnak 
és azoknak, akiket ez érdekel.

lévai ádáM

tardémá(H)
szarka zoltán

sms a mennyországba
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késői óra ellenére vacsorával várták őket. A fiatalember 
hamar megtalálta a csomagjait az autóbusz gyomrában. 
Vállára lódította a hátizsákját, kezébe fogta a bőröndjét, és 
a többiekkel együtt a bejárat felé indult.
A szálloda tulajdonosa – aki, mint kiderült, maga is ma-
gyar volt – már az ajtóban várta őket.
– Már azt hittük, valami baj történt felfele jövet – mondta 
némi aggodalommal a hangjában. – Elég szeszélyes ilyen-
kor az időjárás. Elég egy kis kései hó, aztán máris jégpá-
lyává változik minden. De fő, hogy itt vannak. Kérem, 
először a portán vegyék fel a szobakulcsokat, aztán, ha 
elfoglalták a szobáikat, rögtön jöhetnek is az étterembe, 
mert a vacsorát azonnal tálaljuk.
Gyula úr – mert így hívták – bizalmat sugárzó külsejű, 
szép napokat, békét, jólétet megélt idősebb ember volt. 
A szemei beszéd közben huncutkásan csillogtak még, de 
őszülő halántéka már jelezte, hogy az Idő ráncos keze már 
az ő fejét is simogatja.
Minden az elmondottak szerint történt. A fiatalember 
harmadmagával foglalta el az egyik emeleti szobát. A fo-
lyosóról belépve kis előtérbe jutottak, ahonnan a zuhany-
zó és a mellékhelyiség ajtói nyílottak. Innen lehetett be-
jutni egy újabb ajtón keresztül a tulajdonképpeni szobába. 
Miután lepakolták a csomagjaikat, jóleső fáradtsággal ül-
tek le a szoba sarkában meghúzódó asztalkához. Mind-
hárman szemügyre vették a kis helyiséget, amely néhány 
napig az otthonuk lesz. Átlagosnak mondható, de jó ízlés-
sel berendezett szállodai szoba volt. A három ágy közül 
kettő a hosszabbik falnál állt, a harmadik pedig szemben, 
az erkélyajtó mellett kapott helyet. Mindegyik ágyhoz szé-
pen faragott éjjeliszekrényke társult rajta íves nyakú fém-
ből készült széles ernyős olvasólámpával. A kis lámpák er-
nyőjének mintázata az alpesi erdők színeire emlékeztetett. 
Az erkéllyel szemközti falat teljes egészében egy hatalmas 
beépített szekrény foglalta el.
– Hát, akkor én hírt is adok magamról a családnak, hogy 
ne aggódjanak értem – mondta az egyik szobatársa, és 
elővette a mobiltelefonját. – Hiába, annyira aggódnak 
mindig. Pedig rossz pénz nem vész el! – tette hozzá jó-
kedvűen.
– Jó, hogy mondod! – kontrázott rá a másik is – Én is 
megígértem, hogy azonnal hazaszólok, ha megérkeztünk. 
Igaz, késő van már, de Julika ilyenkor addig nem tud el-
aludni, míg biztosat nem tud rólam.
Ezzel ő is előhúzta a mobiltelefonját, és már nyomkodta 

is rajta a megfelelő gombokat. A fiatalember nem akart 
tapintatlan lenni azzal, hogy kihallgatja a beszélgetésüket, 
ezért inkább kilépett az erkélyre, hogy szemügyre vegye, 
amit a tájból a meglehetős sötétségben látni lehetett.
Közvetlenül alatta külföldi rendszámú autók álltak szép 
szabályosan egymás mellé leparkolva. Mellettük kisebb 
kupacba rakva kimustrált vagy törött sílécek, botok és 
egyéb sífelszerelések szomorkodtak arra várva, hogy a 
legközelebbi szemétszállításkor elvigyék őket. A szállo-
da mellett út húzódott – azon érkeztek meg nem sokkal 
ezelőtt. Az út túloldalán egy kis kápolnát pillantott meg. 
Érkezéskor nem nézett körül elég alaposan, ezért nem lát-
ta az egyszerű kis épületet, amely vakító fehérségével és 
félgömb alakjával olyan volt, mint egy nagyobbfajta hó-
kupac – pompásan beleillett a havas alpesi tájba. Apró kis 
ablakszemein meg-megcsillant a felhők közül előbukkanó 
holdfény.
A kápolnát három oldalról sűrű fenyő-őrség védte a hara-
gosabb időjárástól. Az őrségbe aztán egész sor fenyő-kato-
na besegített még, amelyek közvetlenül az első sor mögött 
álltak. Aztán ezek mögött is ott sorakoztak feszes vigyáz-
zban a többiek, aztán még egy sor, aztán még egy. Végül 
csak azt lehetett látni, hogy a zöld hadsereg felér a mere-
dek hegy oldalán, majd a hegygerincen túl beleolvad az 
alpesi végtelenbe.
A fiatalember szemével követte ezt a fák alkotta hatalmas 
és fenséges hadsereget. A távolban magas hegyek körvo-
nalait lehetett kivenni, mögöttük pedig még hatalmasab-
bakét. A közös bennük az a fehér hósipka volt, amelyet 
még most is büszkén viseltek, igaz, a völgyekben már a 
tavaszi meleg vette át a hatalmat a tél fogcsikorgató hi-
dege fölött. Valahonnét hűvös szélroham vágódott neki a 
szállodának, és a fiatalember összerázkódott. „Az Alpok 
lehelete” – gondolta magában, és teli tüdővel lélegezte be 
a hideg és kristálytiszta hegyi levegőt.
Valahonnét alulról edénycsörrenés hallatszott, biztos 
jele a vacsora elkészültének. Egyik-másik szobából ne-
vetés hangfoszlányait hozta fülébe a szél. Egy pillanatra 
visszanézett a szobába, és látta, hogy a szobatársai még 
mindig beszélnek; egyikük élénken gesztikulálva ecsetelte 
a nap eseményeit a telefonba, a másikuk pedig talán épp 
egy sms-t írt haza a szeretteinek. Ekkor vette észre a közeli 
faágon gubbasztó varjakat…
Mintha egyenesen őt nézte volna a két fekete ruhába 
öltözött madár, amelyek így alig váltak ki a sötétségből. 

pán egy emlék volt. Egy emlék emléke. Mert ott, annak 
a várnak a tövében újra látta vidám kis kedvesét, ahogy 
csacsogva lépdel egyre feljebb a várba vezető úton. Látta 
a mozdulatait, hallotta a hangját, érezte az illatát. Mintha 
el sem repült volna az az öt év, amikor kevés pénzzel, ti-
tokban, az öreg kis autóval eljöttek ebbe az országba azt 
a várat megnézni. Akkor még igazi volt a jókedv, igazi a 
boldogság és igazi a szerelem.
A többiek nem is értették, miért nem megy velük fel a 
várba, hiszen tudták, hogy a fiatalember ki nem hagy-
na semmi újat, amit látni, átélni vagy megtapasztalni 
lehet. Most mégsem tudták rábírni, hogy tartson velük. 
Csak nézték, ahogy leroskad a vár tövében egy padra, és 
csak néz maga elé a semmibe. Ők persze nem is sejtet-
ték, min megy keresztül a társuk. Ők nem tudták, hogy 
az emlékeknek hatalmuk van az azokra érzékeny lelkek 

felett. Mert az Idő múlhat, de a lelkünkben őrzött kincsek, 
a megannyi szépséges és szomorú titok, a nagy boldog-
ságok, a keserű bánatok és a csendes hétköznapok nem 
tűnnek el belőlünk nyomtalanul, hanem egész életünkben 
magunkkal hordozzuk azokat; bennünk, velünk élnek, és 
megnemesítik a lelkünket, hogy segítségükkel nap mint 
nap bizalmunkat vethessük a jövőbe, amely ragyogó fé-
nyével minden reggel besüt az ablakunkon, csupán az a 
kérdés, hogy észrevesszük-e a bátorító fényességet, amely 
által talán maga a Jóisten üzen nekünk.
Ilyen gondolatok jártak a fiatalember fejében, miközben a 

sötétségbe bámult. Nem tudta volna megmondani, meny-
nyi idő telhetett el azóta, mióta sötét gondolatai elragad-
ták; csak nézett, egyre csak nézett ki az ablakon minden-
ről megfeledkezve. Nézte, fürkészte a messzi hegyek alig 
felsejlő körvonalait, a némán őrt álló fenyveseket és az 
ürességtől tátongó alpesi réteket, mintha valami kis fény-
sugárt keresne a koromsötét éjszakában. Mintha az élete 
függne attól, hogy megtalálja-e azt a távoli kis hívogató 
fényt ott a messzeségben.
Mintha csak kimondatlan kívánságát akarta volna telje-
síteni a szeszélyes Sors, a busz előtt a sötétségből apró vi-
lágos folt szakad ki a sötétségből. Először csak egy, majd 
még egy, végül egész sor kis fénypontot lehetett a távolban 
megkülönböztetni egymástól. Ahogy közelebb értek, a kis 
fények értelmet kaptak, azazhogy keretet, mert a szállodá-
juk ablakaiból kiszüremlő világosságot jelentették. Az au-

tóbusz lassított, és könnyed 
ívvel befordult a szálloda 
előtti parkolóba. Végre fellé-
legezhetett a sofőr is, mert baj 
nélkül sikerült neki a mega-
dott célig szállítania utasait.
Bent az utastérben az eddi-
gi fáradt ernyedtséget igazi 
élénkség váltotta fel. Még a 
legmélyebben alvók is fel-
ébredtek, és a késő éjszakai 
időpontot meghazudtoló 
frissességgel kezdték el ösz-
szeszedni a csomagjaikat. 
Így tett a fiatalember is. Egy 
képzeletbeli mozdulattal el-
hessentette a gondolatai közt 
viaskodó varjakat, majd cso-

magjai után nézett.
A szálloda szinte tipikusnak mondható alpesi szállásnak 
ígérkezett. Bár igen sötét volt, de azért a halvány deren-
gésben jól ki lehetett venni a mellette található sípályát, 
amelyet még ilyenkor, április végén is jelentős mennyi-
ségű hó borított. Maga az épület háromszintes, fagyot, 
vihart álló szilárd kőépítmény volt. Minden oldalán erké-
lyek sora látszott – minden szobához tartozott egy-egy. A 
kis csoportot persze egyáltalán nem érdekelték az épület 
építészeti megoldásai, sokkal inkább a leendő szobájuk, 
az abban található zuhanyzó és persze az étterem, ahol a 
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Hegyes csőrükkel vadul szaggatták az éjszaka fekete pa-
lástját; szemük pedig gúnyosan, szinte már kihívóan vil-
logott. „Te aztán mit állsz itt kint ilyen ügyefogyottan?” 
– kérdezték a szemükkel. „Te miért nem szólsz haza a sze-
retteidnek, hogy szerencsésen megérkeztél? Te miért nem 
nyugtatod meg az otthoniakat, hogy jól vagy? Teérted 
nem aggódik senki!?” – De ezt már valósággal rikoltották 
a fekete gazfickók.
A kérdés befészkelte magát a fiatalember gondolatai közé, 
és sehogyan sem akart eltűnni onnan. Önmagát is meg-
lepte, ahogy a sötét gondolatok hirtelen megrohanták a 

lelkét. Tudta, hogy ezek a rosszindulatú madarak gúnyt 
űznek belőle, megkeserítik a gondolatait, és örömmel 
lubickolnak a fájdalmában. Éppen olyan örömmel, mint 
ahogy a kedvese lubickolt vidáman a fájdalmában utol-
só találkozásukkor. Pedig akkor még egy hét sem telt el 
azóta, hogy a fiatalember rideg rögök közé temette el az 
édesanyját…
Hát most aztán kinek telefonáljon haza? Kinek írjon 
sms-t? Hiszen nem várja otthon senki. Nem aggódik érte 
már senki. Ha volt is, aki azelőtt szerette, most biztosan 
még csak meg sem rendülne, még ha halálhíre érkeznék 
is. Óh, Sors! Milyen furcsa és kiismerhetetlen vagy néha! 
Az az ember, akit egykor a társadnak neveztél, aki az-
előtt a legkisebb köhintésedre is az életedért aggódott; 
lázmérőért, gyógyszerért, orvosért rohant, most talán 
közönyös arccal nézne el feletted, még ha halálos ágya-
don feküdnél is. Aki pedig a sírig szerette, annak már 
soha többé nem hallhatja a hangját, annak már soha töb-

bé nem kell telefonálnia, soha többé nem kell sms-t írnia.
A madarak erre még közelebb merészkedtek; már ott ül-
tek az erkély korlátján.
„Na, mi lesz? Még ehhez is gyáva vagy? Még ezt sem me-
red megtenni?” – kérdezték tőle kihívóan. „Csak három 
emelet az egész. Alul kemény beton van, biztosan sikerül. 
Mire vársz? Most megoldódhat minden! Döntenél már 
végre?”
A fiatalember döntött. Nagyot lélegzett a friss levegőből 
még egyszer utoljára. Tekintetét végigfuttatta a holdfény-
ben fürdő titokzatos alpesi tájon, majd komoran ránézett 

a két fekete madárra. Ezután elengedte 
a korlátot, áthelyezte testsúlyát a má-
sik lábára… és belépett a szobába. A 
varjak dühösen károgva rebbentek el 
az erkélyről.
Bent a szobában társai már befejezték 
a telefonálást.
– Indulhatunk? – kérdezte az egyikük, 
és választ nem várva elindult az ajtó 
felé. Mindketten követték.
A hangulatos kis étkezőt befűtötték 
egy kicsit, elvégre nulla fok körüli volt 
a kinti hőmérséklet, ami áprilisban 
egyáltalán nem ritkaság ebben a ma-
gasságban. Az autóbusz utasai lassan 
szállingóztak be a helyiségbe. Minden 

kis csoport kinézett magának egy-egy alkalmasnak tűnő 
asztalt, és köréje telepedett. Az asztalok hat személyre vol-
tak megterítve, így egy-egy asztalon átlagosan két szoba 
osztozott.
A fiatalember is a szobatársaival maradt. A sarokban lévő 
asztalhoz ültek le, közel a barátságos fényű kis kandal-
lóhoz, amit esténként ilyenkor még begyújtottak. Mint 
minden étteremben, itt is várni kellett még néhány percet, 
hogy a pincérek elkezdjék felszolgálni a vacsorát. Ezalatt 
a fiatalembernek alkalma nyílt alaposabban is szemügyre 
venni két szobatársát. Mindkettő vidám, kissé bőbeszédű 
férfi volt, kitűnően elszórakoztatták egymást, így fel sem 
tűnt nekik, hogy nem szól bele a beszélgetésükbe, csupán 
figyelmesen megnézi őket.
Egyikük nagyobb termetű, joviális külsejű, dús, sötét hajú 
férfi volt, negyvenes éveinek a közepén. Arcát vaskos éj-
fekete bajusz tette férfiasan markánssá. Beszéd közben a 
szemei élénken csillogtak, arcának rezdülései pedig hűen 

tükrözték az éppen aktuális mondanivalót. Egész megje-
lenésén és beszédmodorán látszott, hogy elégedett, vidám 
természetű ember, amolyan társaság kedvence, aki nem 
ér rá problémákkal foglalkozni, vagy legalábbis soha nem 
terhelne vele másokat. Ha csak tehette, beszélt és mesélt. 
Nagyokat nevetve mesélt el gyermekkori csínytevéseket 
és egyéb lurkóságokat, és mindig elégedetten nyugtázta, 
amikor az asztaltársaság szintén fuldoklott a nevetéstől. 
A fiatalember csupán udvariasan mosolygott. Az ablakon 
túl, a fákon gubbasztó varjak bizonyára nem vették volna 
jó néven, ha féktelen jókedve kerekedik.
A másik szobatársa vékony, alacsony kis ember volt. Jel-
legzetesen férfiasan megfogyatkozó és őszülésbe fordult 
haja arról tanúskodott, hogy életútjának a felénél járhat. 
Talán ő sem rég kerülhette el a negyvenet. Arca gondo-
san volt borotválva, csupán a mostanság divatos szakálltí-
pust viselte, amely bajuszban és némi állszőrzetben öltött 
testet. Viselkedésében némi alázatot lehetett felfedezni. 
Teljes odaadással figyelte a szobatársa történeteit, majd a 
megfelelő helyeken kikerekedett szemekkel, bólogatással, 
vagy éppen hangos nevetéssel hálálta meg a hallottakat.
A fiatalember elnézte ezeket a vidám embereket, de nem 
tudott azonosulni a jókedvükkel. Úgy érezte, az ő életében 
már nincs helye a vidámságnak, a viccelődésnek. Tekin-
tetét körbefuttatta a termen, de amerre csak nézett, min-
denhol jókedvű embereket látott maga körül. Utastársai 
szorgosan gesztikulálva mesélték társaiknak az újabb és 
újabb történeteiket. Az egész étkezőt valami megfoghatat-
lan vidám jókedv töltötte be, ami talán nem volt egyéb, 
mint a szerencsés megérkezés és a terített asztal öröme. 
Ez az egész nyüzsgő kép valamiféle tompa szín- és forma-
gombolyaggá állt össze a fejében; nem volt már jelentésük 
sem a szavaknak sem a mozdulatoknak. És ezt a tompa 
zajt lassan elnyomta az a belső csend, amely a lelkében 
honolt. Egyszerre kívülállónak, idegennek érezte magát.
Úgy érezte, ez is egy a teljesen felesleges dolgok közül az 
életében; ez a vacsora, ez a szállás, ez az egész utazás. Mert 
mit ér az egész, ha úgysem mesélheti el senkinek, ha úgy-
sem emlékszik vele együtt senki. „Csak az a múltad, amire 
velem együtt emlékszel…” – mondogatta magában egyre 
a jól ismert dalszöveget. Hát, akkor neki nem lesz mire 
emlékeznie – mert nem lesz kivel. A varjak kárörvendőn 
bólintottak…
Révedezéséből az asztalukhoz lépő pincér szakította ki, 
aki egy tányér meleg levest tett elé. Túl nagy kedve az 

evéshez sem volt, de az első néhány kanál után be kellett 
magának vallania, hogy az egész napi száraz szendvicsek 
után igenis jólesik neki a finom meleg étel. Jóízűen be is 
kanalazta a zellerkrémlevesre emlékeztető helyi speciali-
tást.
A leves és a második fogás között igyekezett visszafog-
ni elkalandozó gondolatait, és mivel nem szerette volna 
megsértenie asztaltársait, a megfelelő helyeken udvaria-
san ő is bele-beleszólt a beszélgetésbe. A második fogás 
zsemlegombóc volt valamiféle megnevezhetetlen, de igen 
finom mártással. Jóízűen elfogyasztotta azt is. A vacsora 
végén még desszertet is kaptak somlói galuska formájá-
ban.
Végezvén az étkezéssel, a fiatalember elindult fel a szobá-
jába. Két társa biztosította, hogy igen későn fognak érkez-
ni, ezért nyugodtan tusoljon le, és ha akar, le is feküdhet, 
mert ők bizonnyal éjfél után lesznek csak várhatók. Elin-
dult hát vissza a szobába, nem is bánta a hirtelen rásza-
kadt egyedüllétet.
Belépve a szobába nem is gyújtott villanyt, csak úgy a 
sötétben kereste össze a zuhanyzáshoz szükséges eszkö-
zöket. Pár perc múlva már a zuhany alatt állt, és arcát a 
meleg vízsugarak alá tartotta. A kellemes meleg víz igen 
jólesett a testének az egész napos utazás és városnézés 
után. De a zuhanyzás a lelkére is jó hatással volt. A meleg 
víz alatt úgy érezte, hogy egy kicsit elbújhat a világ elől, 
egy kicsit egyedül maradhat ebben a kellemes állapotban, 
és hogy a vízsugarak egész a lelke mélyére hatolnak, és ott 
felolvasztanak valamit az ottani dermedtségből. Szeretett 
így hosszú percekig állni a zuhany alatt, miközben arcát a 
zuhanyrózsába tartotta. Ilyenkor láthatatlanul kisírhatta a 
bánatát, mert a vízsugarak azonnal elmosták a könnyeit...
Megkönnyebbülve lépett ki a zuhanyfülkéből.
Az ágyak már lefekvéshez voltak előkészítve, ezért nem 
kellett ágyneművel bajlódnia. Nem is húzta sokáig a dol-
got, hanem azonnal ágyba bújt. A hold halovány világos-
sága a szobába is behatolt, ezért nem volt bent teljes sö-
tétség. Az ágyából éppen az Alpok hegyvonulataira látott, 
ahogy az éles szirtek meg-megcsillannak a holdfényben.
Gondolatai között, mint egy lassított filmen, újra felbuk-
kantak a nap legfontosabb eseményei: a kora hajnali indu-
lás, a végtelen buszozás, a városnézés. Újra átélte, ahogy 
magányosan helyet foglal a buszon – mivel egyedül neki 
nem volt szomszédja. Átélte, ahogy ki-kitekintget a busz 
ablakán, de semmire nem emlékszik az elsuhanó tájból, 
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a gondolatai szegletébe. Maga sem tudta, mi az, annyira 
kábult volt már az aznapi testi-lelki megpróbáltatásoktól.
Csak azt érezte, hogy fáradt testét megállíthatatlan erővel 
húzza magához az ágy, a gondolatai pedig a testével együtt 
zuhannak valamilyen ismeretlen sötétség felé. Csak a tele-
font tette még le az ágya melletti kis éjjeliszekrényre, aztán 
végérvényesen és visszavonhatatlanul elragadta őt a meg-
váltó álom, hogy könnyű szárnyain az álmok országába 
repítse. Órák teltek el ebben az öntudatlan kábulatban.
Álomországból egy halk kis sípolás ragadta vissza. De le-
het, hogy azt is csak álmodta? Mintha sms érkezett volna 
a mobiljára. Kinyitotta a szemét. A szállodai szobában 
volt. Ezúttal mindenhol koromsötét. Úgy látszik, a hold 
akkor éppen bújócskát játszott a felhőkkel. Annyit azon-
ban a sötétségben is érzékelt, hogy szobatársai még min-
dig nem tértek vissza, mert az ágyuk érintetlenül fehérlett 
a szobában.
Ekkor jutott eszébe, hogy mi riasztotta fel álmából. Az a 
halk kis sípolás… Meg is lepődött, hiszen nem várt senki-
től sem sms-t, pláne éjnek évadján. Kezével kitapogatta az 
éjjeliszekrényt, majd megtalálta a rajta lévő mobiltelefont 
is. Felemelte, és egy gomb lenyomásával bekapcsolta rajta 
a világítást. Mégiscsak jól hallotta: üzenete érkezett. Meg-
nyitotta a bejövő postafiókot, és akkor majdnem kiejtette 
kezéből a telefont. A beérkező sms feladójaként a követke-
ző szó világított a kijelzőn: „Édesanyám”.
Hirtelen azt sem tudta, mit tegyen. Egyszerre érzett fé-
lelmet és elfogódottságot. Tudta, hogy ez lehetetlen, ta-
lán csak valaki szórakozik vele. De akkor meg az jutott 
eszébe, hogy az is lehetetlen, mert édesanyja telefonját 
otthon őrzi az íróasztal-fiókjában, sőt még aktiválva is 
van, mert előfordul, hogy régi ismerősök még azon ke-
resik szegényt. „Ez lehetetlen” – gondolta elképedve. A 
kíváncsisága végül felül kerekedett a döbbenetén, és meg-
nyitotta az üzenetet, amely a következő volt: „Drága fiam! 

Megkaptam az sms-ed. Örülök, hogy jól vagy. Te is nagyon 
hiányzol. Büszke vagyok rád, és veled vagyok mindig. Csó-
kollak. Édesanyád”.
A fiatalember csak nézte, egyre nézte az egyre homályo-
sabbá váló betűket, aztán már nem is látta az üzenetet, 
mert könnyei teljesen elborították a szemét. Hangosan 
zokogott. Igazán, ahogy csak a lélek mélyéről lehet. Nem 
is tudta abbahagyni, csak sírt egyfolytában. Lassan-lassan 
aztán újra álomba sírta magát…
Reggel a szobatársai vidám beszélgetésére ébredt. Úgy 
látszik, mégiscsak előkerültek az éjszaka. Ki akarta nyitni 
a szemét, de azt kellett tapasztalnia, hogy nem is olyan 
egyszerű dologra vállalkozott, mert szemhéjai jócskán 
egymáshoz ragadtak. Mintha egész éjszaka sírt volna. Ol-
dalra fordította a fejét, és valami hűvöset érzett az arcával. 
A párnája csurom víz volt, mintha csak eláztatta volna a 
könnyeivel. Ekkor jutottak eszébe az éjszaka történtek.
Azonnal a mobiljához kapott, és megnyitotta a bejövő 
sms-listát. Egyetlen üzenete sem volt. Megpróbálta több-
ször is, de a bejövő postafiók mindig üres volt. „Csak ál-
modtam hát az egészet?” – tette fel magának a kérdést. 
Miközben a válaszon gondolkodott, kinézett az ablakon.
Odakint gyönyörű nagy pelyhekben esett az áprilisi hó. 
A szállodát övező tájat már tiszta fehér hólepel borította. 
Mintha a Jóisten el akarta volna tüntetni a régi világot a 
föld színéről, a mocskot és szennyet, a fájó emlékeket, a 
múlt megannyi sebét, és helyettük újat, tisztát, szeplőte-
lent akart volna ajándékozni a világnak. Mintha a hóesés-
sel a megújulás tisztaságát akarta volna hirdetni.
A fiatalember csendes elfogódottsággal nézte a hóesést, 
amely hűvös lepelként borult fájó lelkére is. Úgy érezte, 
attól a reggeltől minden szenvedés elviselhetőbb, minden 
kereszt könnyebb és minden álom közelebbi lesz a szá-
mára. Ekkor végignézett a fenyőfák havas rengetegén. A 
varjaknak nyomuk sem volt.

mert valahol messze, máshol járnak a gondolatai. Aztán 
látta magát egyedül, elesetten ülni a padon ott, a vár alatt; 
de elhomályosult a kép, mert a könnyeitől nemigen látott 
semmit. Aztán az este, a megérkezés és a szobatársak tele-
fonjai, sms-ei; a valakihez tartozás öröme…
Megszokásból elhozta ugyan a telefonját, de egész nap 
még csak rá se nézett – nem várt hívást senkitől. Persze 
azelőtt ez egyáltalán nem így volt. Kedve-
sével és édesanyjával sokat sms-eztek egy-
mással. Először mindhárman idegenkedtek 
a kapcsolattartás ezen formájától, de aztán 
– felismerve annak előnyeit – hamar meg-
szokták. Nem telt el úgy nap, hogy sms-t ne 
váltottak volna egymással. Hol a napi ak-
tualitásokról értesítették egymást az édes-
anyjával, hol a kedvesének írt egy gyöngéd 
vallomást – mindig volt alkalom az apró 
kis gombok nyomogatására. Emlékezett rá, 
hogy bármilyen jeles esemény is történt az 
életében, akár névnap, születésnap, diplo-
mavédés vagy bármi, mindig az édesanyja 
sms-e futott be legelsőnek a mobiljára, ebben soha senki 
nem tudta megelőzni őt. Így volt ez évek óta.
Most azonban minden másképp van. Kinek írna most 
sms-t? Talán a volt kedvesének, akit vajmi keveset ér-
dekli az ő hogyléte? Egyébként sem tudja az új számát… 
Vagy talán az édesanyjának a Mennyekbe címezve? „Azt 
ugyan soha nem kapná meg. Talán majd ha digitalizálják 
a Mennyországot is” – gondolta keserűen.
„Pedig valamit tenni kéne” – fogalmazódott meg ben-
ne egy apró gondolat. „Legalább úgy tenni, mintha…” 
Mintha neki is lenne családja, vagy egyáltalán valakije, 
akinek érdemes lenne megírnia, hogy megérkezett erre a 
gyönyörű helyre, jól van, és biztosítani őket a szereteté-
ről. Úgy érezte, nehéz béklyóban szenved a lelke. Ő már 
írná, mondaná, küldené – de nincs senki, de senki, akinek 
írhatná, mondhatná, küldhetné. Tébolyító állapot! Úgy 
érezte, a varjak csapatostul lepik el a szobát, és mind az ő 
mellkasán akar helyet foglalni. Nem bírta tovább: kiugrott 
az ágyból és feltépte az ablakot.
Az arcába csapó friss hideg levegő kissé lecsillapította. 
Zihált még, de érezte, hogy a pánikroham lassan vissza-
vonulót fúj a lelkében. Néhány percig ott állt a jeges sötét-
ségben, aztán elgondolkodva visszalépett a szobába.
Szinte gépiesen nyúlt a mobiljáért. Talán nem is volt 

egészen öntudatánál, amikor a rövid üzenetet beütötte a 
telefonba. „Szerencsésen megérkeztem. Jól vagyok. A hely 
gyönyörű. Mindig rátok gondolok. Nagyon hiányoztok. Sze-
retlek benneteket.” És persze az aláírás. Ekkor megálltak az 
ujjai egy pillanatra. Az üzenet készen volt, de nem tudta, 
kinek küldje el. A mobiljában lévő telefonkönyvvel pró-
bálkozott. Sorra kerültek elő rég elfeledett barátok, elhalt 

rokonok, ismerősök, egykori kedves tanárai, osztálytársai. 
Még a volt kedvese régi száma is bent volt – még azt sem 
tudta idáig kitörölni.
A telefonkönyvben egyre fogytak a nevek és a számok, 
éppen olyan felfoghatatlan sebességgel, ahogy az életéből 
is kiléptek ezek a kedves emberek. Egyszer csak vége lett 
a listának, és a fiatalember abbahagyta a keresést. Teljesen 
tanácstalan volt. Nem volt senki, akinek elküldhette volna 
ezt a néhány egyszerű szót.
„Hát jó. Ha nincs senki ezen a világon, akkor majd lesz 
valaki ott abban a másikban” – gondolta, és hirtelen elha-
tározással kikereste a telefonkönyvből az édesanyja tele-
fonszámát. Fejből is beírhatta volna a jól ismert számokat, 
de a lelke kívánta, hogy lássa is a címzett nevét kiírva a 
kijelzőn: „Édesanyám”. Elmondott egy rövid fohászt, azu-
tán elküldte az üzenetet.
Ekkor valami megmagyarázhatatlan érzés vett erőt raj-
ta. Érezte, ahogy lassan enged a feszültség az izmaiban, 
és ahogy oldódik a fájdalom is a lelkében. A gondolatai 
közt feszülő rugók újra elernyedtek, a szíve is lassabban 
kezdett dobogni, és érezte, ahogy újabb és újabb hullá-
mokban árasztja el a testét valami hűvös nyugalom. Az er-
nyedtség és a fáradtság jeleit érezte testében, lelkében, de 
ezzel együtt valamiféle kellemes érzés is befészkelte magát 

A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket 
készítenek elõ.

Szent Bernát
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Az online világban népszerűek a kihívások, melyekben 
a barátainkat, ismerőseinket invitáljuk egy feladat elvég-
zésére, egy gyerekkori kép posztolására vagy egy vicces 
szövegrész megosztására, természetesen úgy, hogy ezt 
magunk is elvégeztük. Így futótűzként terjednek a fe-
kete-fehér képek gyönyörű lányokról vagy rövid videók 
otthon, javarészt zokniban legényest tán-
coló fiúkról. A korona-járvány idején, a 
#maradj otthon kampány közepette nem 
meglepő, hogy „megtalálnak a kihívások”. 
Az ember alapvetően társas lény, így a kö-
zösséget megerősítő közös tevékenységek 
alapvető szükségleteink. A fiatalok, digitális 
bennszülöttek, a virtuális világban ottho-
nosan mozgó emberek megtalálják azokat 
a formákat és lehetőségeket, amikkel fenn 
tudják tartani a valóságos kapcsolatot vir-
tuálisan is. És mivel jó pap holtig tanul – 
ahogy a mondás tartja – mindenki számára 
ott van a lehetőség, hogy ha eddig nem is, de szükséghely-
zetben akklimatizálódjon a helyzethez. 
Ezen a ponton sokféleképpen folytathatnám az írásomat. 
Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a cikk megí-
rásának időpontjában, március végén még nem lehetett 
messzemenő következtetéseket levonni a kialakult, vagy 
kialakulóban lévő helyzetről. Akkor két hete álltunk át a 
digitális oktatásra, két hete vonultunk Győrfi Pál tanácsára 
önkéntes karanténba otthonainkba, és mindösszesen egy 
hét volt mögöttünk a tényleges online oktatásból. Jövőbe 
látó képesség és prófétai víziók hiányában nem tudok írni 
arról az aktualitásról, ami az újság megjelenésekor van. 
Általános igazságok levonásához pedig tán nem telt el 
elég idő, nincs elég tapasztalatom, és az életbölcsességem 
is hiányos. Véleményem, na az viszont van. Mindössze 

annyit tudok leírni. És nagyon remélem, hogy újságunk 
következő számában olvashatom valaki más véleményét 
mindarról, amit most még nem láthatok, tapasztalhatok 
vagy gondolhatok. 
Magyarországon 2020. március 16-tól átálltunk a digitális 
oktatásra a koronavírus (COVID-19) okozta járvány mi-

att. Március 13-án este, amikor ezt hivatalosan bejelentet-
ték mindenki ledöbbent. Ilyenre még nem volt példa, úgy 
gondoltuk, hogy nem állunk rá készen, hogy nem fog mű-
ködni. Az egyetemek még csak-csak megoldják valahogy, 
talán ott eddig sem volt idegen ez a munkaforma. Na de 
mi lesz az általános iskolákkal és a gimnáziumokkal? A 
kétkezi szakmákat tanító intézményekről és képzési for-
mákról nem is beszélve! Ez lehetetlen és elég naiv elgon-
dolás, arról nem is beszélve, hogy oké, hogy a budapesti 
elitgimik megoldják, de mit fognak csinálni a peremterü-
leteken, ahol nincs meg a megfelelő technikai háttér, ahol 
nincs minden diáknak lehetősége leülni a számítógép elé? 
És ahol több testvér van? 4-5-6 gyerekes családoknál nem 
jellemző a saját laptop… Szóval a kihívás megtörtént. És 
mi elfogadtuk. De mit is tehettünk volna mást?! 

Mérlegeljünk! Igen, az aggodalmak minden bizonnyal re-
álisak, hiába állították hadrendbe a Magyar Postát, hogy 
vigye házhoz a leckét, ez a rendszer nem működhet zök-
kenőmentesen. Saját tapasztalat alapján, ha a húgommal 
egyszerre ketten akarunk online órán részt venni, akkor 
vagy az internettel van a baj, vagy nem halljuk egymás-
tól a saját tanárunkat. Persze ezt fejhallgatóval meg lehet 
oldani, de a hegedű óra akkor sem működik szinkron a 
logopédiával… Mire jó mégis ez az egész? A szükség nagy 
úr, a határidő meg a legjobb múzsa: várhatóan a magyar 
oktatási rendszer 15 évet fog fejlődni pár hónap alatt! A 
tanárok kénytelenek lesznek digitális anyagokat készíteni, 
ami egyes esetekben emberpróbálóan nagy munka, mégis 
fejlődésre és kreativitásra sarkall, ami elengedhetetlen a 
pedagógus pályán. Mivel ez a forma, ez a módszer min-
denkinek új, lehetőség nyílik az együttes felfedezésre, a 
tanár-tanár, tanár-diák, diák-tanár (szándékos duplázás!) 
és diák-diák kooperációra. Talán sikerül kiegyenlíteni az 
igények és elvárások, a képességek és lehetőségek köz-
ti különbséget. Rengeteg nehézséggel találkozunk majd, 
olyan kihívások várnak ránk, amire nem is gondoltunk. 
Képesek leszünk-e behozni 15 évet pár hónap alatt? Papí-
ron biztos. A valóságban pedig egy olyan folyamatot indí-

tottak el, ami megállíthatatlanul tör előre. Mert az ember 
kreatív, az ember képes felülmúlni önmagát, leküzdeni 
az elé tornyosuló akadályokat. És egészen biztos lesznek 
rossz tapasztalatok, lesznek olyanok, akik le fognak ma-
radni, akik emiatt esnek majd ki a rendszerből, lesznek 
olyan tanárok és lesznek olyan diákok, akik számára sem-
milyen fejlődést nem fog hozni ez az időszak. De ahogy a 

reklám is mondja, ,,annyi a világ, amennyit beletöltesz”. 
Tanárként, diákként, de emberként is az a legnagyobb 
kihívás, hogy a poharunkat félig telinek lássuk, és hogy 
amikor van rá lehetőségünk, akkor csordultig töltsük.
A kihívás megkaptuk. Technika ide, internet oda, de 
együtt teljesíteni is tudjuk. 

Magyarics dóra

kiHíVás eLfogadVa?/!
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Az elmúlt és elkövetkezendő hónapok is hatalmas meg-
próbáltatást jelentenek az emberiség számára. Bár úgy 
tűnik, hogy nem ez a legnagyobb és legveszélyesebb jár-
vány azok közül, amelyek eddig bolygónkat sújtották – a 
történelem legrettegettebb járványa például a 14. századi 
pestis volt, de az első pandémia, a spanyol nátha is ha-
talmas méretekben szedte áldozatait hozzávetőlegesen 
100 éve, 1918 és 1920 között –, mégis a mai embernek 
hatalmas terhet és kihívást jelent a koronavírus-járvány: 
nincs rá ellenszer, sem oltás, és egyre inkább csak terjed, 
így a világ országai bizonytalanságok közepette próbálnak 
megoldásokat találni a járvány visszaszorítása érdekében. 
Az egészségügyi hatásokon túl számos gazdasági és tár-
sadalmi következményről is be kell számolnunk, ahogy 
pedig a civil életben, úgy az egyházi életben is történtek 
változások. Míg az év elején meglepetten olvastuk Ma-
gyarországon, hogy több régióban arra kérték a híveket, 
hogy szentmise alatt ne fogjanak kezet, mellőzzék a nyelv-
re áldozást, illetve kerüljék a szenteltvíz érintését, nem 
sokkal később mi is megtapasztaltuk ezen határozatokat. 
Sőt, jelenleg ott tartunk, hogy a tömegrendezvényeket is 
betiltották, így a nyilvános szentmiséket is be kellett szün-
tetni. Furcsa idő ez, főleg, hogy a húsvét ünnepe sem telt 
másképp.
Bár nehezen, de mégis ki lehet jelenteni azt, hogy ez a 
vírus nem csak negatív következményekkel jár: folyama-
tosan arról beszéltek a politikában például, hogy a termé-

szetvédelem érdekében radikális lépéseket kell tennünk. 
Bár a vírus talán nem hosszútávú jelenség, ám mégis egy 
próba: most saját magunk is láthatjuk, hogy milyen hatás-
sal vagyunk környezetünkre. Ugyanígy, az Egyház életé-
ben is nagy változások történtek, amelyek nem feltétlenül 
negatív tartalommal bírnak. A következők során 5 olyan 
tényt hozok fel példának, mely véleményem szerint erő-
sítheti az Egyházat és a keresztény hívek életét ezen nehéz 
időszakban: 

Az egyhÁz MInt Közösség

A szentmisék és a plébániai rendezvények által sok hívő 
gyűlt össze imádkozni, énekelni, beszélgetni, Istennel 
találkozni. Egyszerűen együtt akartak lenni Istennel és 
egymással, most azonban erre nincs lehetőség, legalábbis 
fizikai értelemben. Bizonyos formában azonban az igazán 
erős együttlét csak most jelenik meg, mikor nem látjuk 
egymást minden nap és vasárnap, nem beszélhetünk 
egymással személyesen, nem köthetünk békét egymással 
egymás kezét megérintve, nem köszönhetünk oda reggel 
a templomi közösség tagjainak, diáktársainknak, taná-
rainknak. Beszéljen az ember bármilyen nyelvet, éljünk 
bárhol a világban, most minden kereszténnyel össszeköt 
minket az, hogy ugyanabban hiszünk, ugyanazt hisszük 
és ugyanaz a célunk: megtalálni Istent és egymás szere-

tetét ebben a nehéz időszakban is. Ez nem függ sem kor-
tól, sem nemtől, sem nemzetiségtől és attól sem, hogy 
vasárnap este ráér-e valaki a hét órás mise után egy be-
szélgetésre vagy sem. Ez mindenkiben ott van, és most 
még erősebbé válhat, így maga az Egyház is egy szorosabb 
kötelékké alakulhat. Ferenc pápa szavaival élve: „Együtt 
imádkozunk, minden egyház és közösség kereszténye, 
kortól, nyelvtől és nemzettől függetlenül.”

InnovÁCIó és DIgItÁLIs egyhÁz 

A közösségi médiában közvetített szentmise nehezen vált-
hatja fel a templomban megélt szentmise érzését, ahogy 
az sem mindegy, hogy Isten házában vagyunk, vagy pedig 
otthon ülünk a kanapén. Mégis, ezen különös időszakban 
számos innováció történt a Katolikus Egyház részéről vi-

lágszinten és Magyarországon egyaránt: élőben közvetített 
szentmisék, imaestek, közös imaláncok, beszélgetések és 
podcast adások kerültek bemutatásra, így az emberek to-
vábbra is élhetnek azon lehetőséggel, hogy vasárnap dé-
lelőtt, illetve a hét többi napján néhány órát igenis lelki 
fejlődésükre szánjanak. Ezen felül most azoknak is több 
lehetőségük van részt venniük a szentmiséken, akik önhi-
bájukon kívül nem juthatnak el rendszeresen a templom-
ba. Itt egy személyes példával szeretnék élni: az én nagy-
mamám éveken keresztül volt mozgáskorlátozott, ami az ő 
esetében azt jelentette, hogy nem tudott járni, ahogy tár-
gyakat megfogni sem. Ettől függetlenül ugyanúgy szeretett 
volna részt venni a szentmiséken és hatalmas segítség volt 
számára az, hogy minden vasárnap megnézhette a közve-
títést a dévai szertartásról, melyet Böjte Csaba atya tartott. 

A mostani helyzet egy új utat nyithat meg az Egyház előtt: 
ahogy a különböző trendek elérték a közösségi média fe-
lületeit, úgy most az Egyháznak is van egy különleges esé-
lye arra, hogy az eddig kevésbé elkötelezett személyeket is 
bevonja folyamataiba, illetve esetlegesen egy olyan gyor-
san terjedő mozgalmat valósítson meg, mely erőt és ki-
tartást ad az emberek számára ezen nehéz időszakban is. 

Az egyhÁz MInt A feJLőDés szIMBóLuMA 

Az innováció útján haladva tovább: sok kritika érte és 
éri az Egyházat azzal kapcsolatban, hogy nem tud ha-
ladni a korral, így nem is tud igazán azonosulni a válto-
zásokkal. A nehéz időkben viszont kiderült, hogy igenis 
tud alkalmazkodni az Egyház, így figyel híveire, illetve 

változik híveiért. Bár számos 
felületen olvashattunk olyan 
radikális gondolatokat, hogy 
a szenteltvíz még vírus idején 
sem jelenthet veszélyt, a hívek 
nem fertőződhetnek meg egy 
templomi szertartás során, 
illetve téves út a templomok 
bezárása, a Katolikus Egyház 
mégis felelősségteljesen jár el 
jelen helyzetben. Ahogy Olasz-
ország, úgy Róma és a Vatikán 
is bezárta kapuit, ám a jelenlegi 
helyzetben ez nem is lehetne 

másképp. Az Egyház fő feladata tartani a lelket híveiben, 
illetve bíztatást adni az emberiség számára a nehézségek 
leküzdésére: minden bizonnyal fontosabb ez most, mint a 
hívekkel teli padsorok.

IDő, AMeLyrőL eDDIg ÁLMoDnI 
seM MertünK

Gondolom már mindenki elégszer hallotta, hogy jelenleg 
a legnagyobb segítség az, ha otthon maradunk és vigyá-
zunk magunkra, illetve egymásra. Ha az ember kilép a 
folytonos nyüzsgésből, illetve az élete az állandó rohanás 
helyett egy sokkal csendesebb és nyugodtabb formát ölt, 
máris több idő marad arra, hogy figyeljen magára. Bár 

Barna gertrudisz

5 doLog, ami miatt pozitíVan Hat
Hitünkre a koronaVírus
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ez kissé furcsán és fájdalmasan hangzik, de ilyenkor még 
több időnk juthat saját lelki fejlődésünkre, ahogy Istenre 
is. Több idő jut az imára, arra, hogy beszélgessünk Vele, 
aki mindig ott van, akkor is, ha reggel felkelés után nem 
átöltözünk és elindulunk órára, hanem esetleg pizsamá-
ban indítjuk be a laptopot. Talán a mostani események 
azok, amelyek igazán hozzásegíthetnek ahhoz, hogy időt 
szánjunk magunkra, illetve átértékeljük életünk számos 
részletét. Mi több, ez egy tökéletes időszak arra, hogy visz-
szatekintsünk a múltra, illetve észrevegyük, sokkal jobban 
meg kell becsülnünk a számunkra apró dolgokat. De ez 
már a következő rész témája. 

JÁrvÁny, Az Isten Büntetése?

A pestis idején sokan kezdtek aszkéta életet élni, hiszen 
úgy gondolták, egy ilyen nagyerejű és pusztító járvány 
csakis Isten büntetése lehet, ugyanis az emberek bűnös 
életet élnek, mely az Úr előtt nem tetsző. Isten azonban 
nem akarja a saját teremtményei fájdalmát. Mégis, a hely-
zet ráébreszthet minket arra, hogy mi a helyes, és mi nem 
az. Személy szerint a mostani eseményeket próbálom 
egyfajta leckeként felfogni. Itt egy vírus, mely sok ártat-
lan ember életét követelte, és rácsodálkozok, hogy ezelőtt 
mégis mi tett engem szomorúvá, dühössé? Tényleg annyit 
számít-e egy rossz ZH, egy rosszul sikerült állásinterjú, 
esetleg egy kis személyes kudarc? Sokszor az emberi kap-
zsiság, felelőtlenség okozza a legtöbb problémát, s ezekért 

nem szabad Istent hibáztatnunk. Kaptunk egy világot, és 
erre a világra vigyáznunk kell, hiszen ez a világ magá-
ban hordozza Teremtőjét: ott van a szüleink ölelésében, 
a nagyszüleink gondoskodásában, a barátaink szavaiban, 
a szeretteink szemében, a mi megnyilvánulásainkban és 
természetesen a természetben. A karantén csodákra ké-
pes, összehozza azokat, akik máskor – még ha találkoznak 
is minden nap – nem látják egymást igazán. 
A koronavírusnak sajnálatos módon főként negatív ha-
tásai vannak, de ne feledjük tudatosítani magunkban azt 
sem, hogy nem minden csak fekete vagy fehér. Húsvét-
ra készülődve észrevehettük a párhuzamot: Jézus Krisz-
tus feláldozta magát értünk, hogy mi megszabaduljunk a 
bűntől. Hozzunk mi is most áldozatot, hogy minél hama-
rabb újra együtt lehessünk nem csak lelkileg, de fizikailag 
is, az Isten házában. Most az élet mindenkinek elhozta a 
nagyböjti lemondást. 
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a pázmány péter 

katoLikus egyetem 

Hittudományi karának 

HitéLeti és tudományos Lapja

képek a Htk éLetébôL

E számunk címlapfotója Antoni Gellért felvétele.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem közös 
farsangja

Tavasz a járványban a HTK-n.
(Kránitz Mihály dékán atya fényképei)
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KRISZTUS, AZ ATYA KÉPMÁSA
Rövid összefoglalás a III–IV. századi 
szentháromságtani vitákról

AZ IMMÁNUEL-JÖVENDÖLÉS 
Szent Jeromos szövegmagyarázata alapján 

Kész a világ, 
Feszült, ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét… 
De jaj, sötét van, 
Mélységes iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering utjain, 
S csak egyet tud és egyet érez… 
…Most váratlanul vágyón megvonaglik 

és felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, szint adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!… 
És ismételik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
s a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!

Dsida Jenő 
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