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Egy filozófiaprofesszor mesélte, hogy fiatalkorában egyszer
vizsgára igyekezett. Az őszi, borús időben folyton kerülgetnie kellett a pocsolyákat. Igencsak késésben volt, és ahogy
sietni próbált, a pocsolyák egyre jobban felbosszantották.
Minduntalan meg kellett változtatnia az irányát vagy a
Gólya
Táborritmusát, gátolták a célja elérésében. Velünk is
lépéseinek
megesik nemegyszer, hogy a mindennapjaink során nehézségekkel találkozunk. Ezek talán nem is hatalmas tragédiák, azonban ahogyan gyűlnek egymás mellé, igencsak
meg tudják nehezíteni az életünket,
amelynek pedig a boldogság a célja,
hiszen Isten erre teremtett minket.
Elfelejtettem kulcsot vinni magammal, otthonhagytam a bérletemet,
dugóba keveredtem, mégiscsak szűk
rám az új cipőm, pedig százszor
felpróbáltam... és még sorolhatnánk
az ilyen bosszantó dolgokat, és akkor
még nem is beszéltünk arról, amikor saját gyengeségeinkkel, bűneinkkel szembesülünk. Harmatozzatok egek! - énekeljük ádventben. Hullassanak esőt a felhők, és jöjjön el
közénk a Megváltó! Kérjük Istent, a Magasságbelit, hogy
Látogatás
kiállításon,
lépjen beaz
az „Átlényegülés”
életünkbe, és hozzon
fényt a sötétségbe, hozzon
a Pesti
Vigadóban
színt a mi hétköznapi életünk sokszor szürke világába.
És vegye el a pocsolyáinkat? Szárítsa fel őket? Nem. Isten
nem tenne ilyet. Ez a filozófiaprofesszor úgy folytatta a történetét, hogy amikor épp egy nagyobb pocsolyához érkezett,
és már vagy huszadszor kellett megállnia, ahogy a szürke
pocsolyába nézett, hirtelen elcsodálkozott, és megdobbant a
szíve, mert a pocsolyában megpillantotta az eget.
Vajon észrevesszük-e, amikor Isten válaszol a kérésünkre?
Észrevesszük-e, amikor belép az életünkbe, amikor megjelenik a hétköznapjainkban? Mert ő ott van, sosem tágít
mellőlünk egy tapodtat sem. Mi elfordulhatunk tőle, de ő
akkor is velünk marad. Sokszor azonban azt érezhetjük,
hogy mintha hiányozna egy érzékszervünk, vagy megbénult volna. Az az érzékszervünk, amellyel Isten jelenlétét

tapasztaljuk meg. „Effata, azaz nyílj meg”, mondta Jézus
a süketnémának (Mk 7,34), hogy oldódjék meg két fontos
érzékszerve: a füle és a nyelve, váljon hallóvá és beszélővé.
Képes legyen befogadni, és továbbadni. Effata, ezt mondja
Jézus nekünk is. Ő képes meggyógyítani a megbénult érzékelésünket, hogy fölfedezzük az ő jelenlétét. Erre vágyik.
Kapcsolatba akar kerülni velünk. De ezen túl arra is képessé tud tenni bennünket, hogy mások szemét, fülét is felnyissuk, képessé tud tenni minket arra, hogy az ő világban
való jelenvalóságáról beszéljünk.
Ehhez szeretnénk most mi is csatlaKonferencia Hans Urs von Balthasarról
kozni, amikor a Kedves Olvasó kea Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
zébe adjuk az Effata második évfolyamának második számát. Az újság
írói Isten jelenlétéről számolnak be
a világban, az életükben, legyen szó
akár egy cserkésztáborról vagy egy
egyiptomi zarándoklatról de akár az
utolsó vacsora teológiájáról vagy éppen a cölibátusról. Olvashatunk zongoraművészről, tábori lelkészről és karunk
egyik professzorát is megismerhetjük közelebbről. Jó dolog
megtapasztalni, hogy megszokott szerzőink mellett több új
író is megjelent, mind több hallgatótól kapunk cikkeket.
Nagy öröm számunkra, hogy egy egyre növekvő szerkesztői
csapatnak lehetünk tagjai, idén is több új hallgató csatlakozott hozzánk, levelezősök és nappali tagozatosok egyaránt. Természetesen feladat mindig van, tehát továbbra is
hívjuk karunk lelkes tagjait, legyenek részesei az újságunk
TÖK tábor
szerkesztésének, keressenek az e-mail címünkön vagy a facebookon keresztül, de akár személyesen is az egyetemen.
Írásaikat pedig szintén ezentúl is szeretettel várjuk. Adjuk
tovább az örömhírt másoknak, azt, ahogyan az evangélium a mi személyes életünkben valósággá válik! Örömteli
lapozgatást!

Pázmány Nap

Lőw Gergely
Főszerkesztő
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Őze Zsófia

Csuja Gergely

Mi a normális?

Cserkésztábor Mozsgón

Furcsa szerzet a hívő ember. Mi hisszük a csodát. Még a
„brit tudósok” által, minden tudományos megalapozottsággal alátámasztott világunkban is. Nem csak az evangélium kapcsán, hanem mi katolikusok, a minden egyes
Szentmisében az ostyába szállt Megváltónk nyomán is.
A közelmúltban Mijo Barada lelkigyakorlatán vettem
részt, immár harmadik alkalommal. Az ilyen és ehhez hasonló programokon olyan könnyű jó kereszténynek lenni. Szeretettel nézni egymásra, testvérként üdvözölni az
ország másik végéből jött padtársunkat, komoly elhatározásokat tenni a
szürke hétköznapok megélésére vonatkozóan.
Lelkesen írunk
Jézusnak levelet
és ünnepi hittel
ajánljuk fel minden gondunkat,
terhünket, kötöttségünket,
mert akkor és
ott tényleg elhisszük, hogy a mi teremtő nagy Istenünk
szabadít és vigasztal. Nyitott szívvel adunk teret a Szentlélek mindent átformáló munkájának az életünkben és
szárnyalva térünk haza.
De vajon a nyirkos, sötét, hideg hétfő reggeleken his�szük-e a csodát? A négy fal között otthon, a munkahelyen, a profán színtereken?
Hónapok óta gyötrődik lányom, de a hátsó nagyőrlő foga
hiába erőlködött, csak nem akart kibújni. Néhány nappal
az eset előtt a saját szememmel láttam a röntgenfelvételen, hogy milyen vastag íny van még mindig felette.
A Jézusnak szóló levélben így természetesen az elsők között írtam a listára ennek a tehernek a súlyát és a Szent-

Hosszú évek után Istennek hála idén nyáron ismét részt
tudtam venni a csapatom (118-as Kalazancius Cserkészcsapat) cserkésztáborán. Nagyon örültem, hogy újra a
köreikben tölthettem el egy hetet a természet vadabb körülményei között, amelyek mindig emlékeztetnek minket, embereket arra, hogy a Teremtés óta bizony szorosan
összefonódik sorsunk a környezettel, és
civilizációnk innen indult, és ma is nagyban függünk tőle, bár a modern ember a
nagy luxusban és fényűzésben ezt egyre
inkább elfelejteni látszik. Pont ezért is jó
dolog a cserkészet, mert nem csak egy
kalandot élünk át benne, nem csak felejthetetlen, életre szóló élményekben lesz
részünk, hanem az átadott értékek által
egy mélyebb értelmét is felfedezhetjük
az életnek, jobban megérthetjük rendeltetésünket, és közelebb kerülhetünk a mi
éltető testvérünkhöz, a Földhöz, amelyet
Isten bízott ránk még annak idején. Az
úgynevezett keretmesének, a tábor történeti keretének is az a lényege, hogy a
gyerekeknek megtanítson valamit az igazán fontos dolgokból, és végső soron olyan tanulságokat
tudjanak levonni a tábor során elmesélt sztoriból, amelyet
majd a mindennapi életükben is alkalmazni tudnak. Ezért
is örültem annak, hogy én is részt vehettem ebben a fontos
háttérmunkában, sőt megtiszteltetve éreztem magamat,
amikor engem kértek fel a tábor lelki hátterének a gondozására (bár „szakmámat” tekintve nem meglepő, hogy
erre kértek fel, ugyanis aki nem tudná, kispap vagyok).
Kifejezetten azért is örültem ennek a fejleménynek, mert
meglehetősen izgalmas és gazdag szimbolikával rendelkező keretmesét találtak ki szervező barátaim az idei tábor-
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misében, a felajánlás közben szívem legmélyéről hittem,
hogy nemsokára a helyére kerül minden – többek között
ez is.
Vidékről indulva, éjjel érkeztem meg a lelkigyakorlatról.
A lányom békésen aludt, ám pár perccel az érkezésem
után nyugtalanul forgolódni kezdett álmában, azt hittük
beteg lesz, hiszen nemrég kezdődött az iskola, benne van
a pakliban.
Másnap reggel kérdezgettem a lányom, vajon rosszat álmodott-e, de semmire sem emlékezett. Ahogy rajtam feküdt és felnevetett, megláttam a foga csücskét. Kibújt.
Mondhatjátok: ez lehet véletlen egybeesés, de azt gondolom, hogy a sokadik ilyen és ehhez hasonló „véletlen
egybeesés” olyannyira megerősíti az ember hitét, hogy
egy-egy ilyen megjegyzésen már csak mosolygunk, szóra
sem méltatjuk. Ilyenkor tudjuk a szívünk legmélyén, hogy
Krisztus él, gyógyít és csodát tesz bárhol és bármikor.
Hányad része ez egy mustármagnak? Én nem tudom, de
kérem a Szentlelket, hogy higgyük a hétköznapok igájában is, hogy ha egyszer mustármagnyi hitünk lesz, hegyeket tudunk mozgatni.
Higgyük, hogy ha kitartóan imádkozunk és böjtölünk,
szabadítani tudunk a megszállottságból.
Úgy keljünk fel minden nap, hogy emlékezzünk: „Bizony,
bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a
tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit
a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya
megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek” (Jn 14, 12-14).
Drága Testvéreim! Kérlek benneteket, hordozzuk egymást imáinkban azért, hogy megkapjuk és meg is tudjuk
őrizni magunkban a tiszta, szívbéli hit kegyelmét.
Mert ami a világnak furcsa, nekünk az a normális – Isten
dicsőségére.

Avagy harc a sárkányok ellen

ra, ti. egy középkori sárkányos, lovagos világot teremtettek ezen egy hét során a gyerekek számára, amelyben én
is kamatoztatni tudtam képzeletemet és kreativitásomat.
A Mozsgó (Szigetvár mellett) közelében megrendezett
tábor történetének a lényege, hogy a király összehívja lovagjait és az ő apródjaikat, hogy felkészüljenek a közelgő

veszedelemre, mert tanácsadói által megtudta az ország
vezetője, hogy felébredt álmából a Sárkánykirály és az őt
körülvevő sárkányok, és most a birodalomra, és az ő népére, az ott élő emberek életére törnek. Így hát a lovagoknak
fel kell készülniük a király és a nép védelmére, és ki kell
képezni apródjaikat is, hogy lovaggá válva ők is erősítsék
a királyi sereget, hogy teljes erővel tudjanak szembenézni
a pusztító sárkányokkal. Lovaggá válni a lovagi erények
elsajátításával és a lovagi készségek (pl. tűzrakás, csomózás, éneklés, imaírás stb.) megszerzésével lehetett. Mindenkinek választania kellett egy úgynevezett pártfogót is,
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aki segítette őt a lovaggá válás útján, illetve meghatározott
neki egy teljesítendő feladatot, amely szintén kritériuma a
lovagi cím megszerzésének. Úgyhogy volt bőven feladata
és elfoglaltsága az ifjú cserkészeknek.
Ebben az olykor fárasztó kiképzésben én kaptam azt a feladatot, hogy egy kis lelki-testi pihenést, felfrissülést adjak
a tábor lakóinak az ún. Lelki percek napi fél órás alkalma-

ival. A táborra való felkészülés során az az ötlet jutott az
eszembe, hogyha már úgy is 7 nap áll a rendelkezésünkre (az utazásra, pakolásra szánt 2 napon kívül), és sárkányokkal kell megküzdenünk, akkor segítek a gyerekeknek
lelkünk sárkányaival is szembenézni, a 7 főbűnnel, és kezükbe adom a fegyvereket, amikkel legyőzhetik őket, a 7
erényt. Az ismétlés kedvéért felsorolom őket:
1. Kevélység vs. Alázat
2. Irigység vs. Jó akaró szeretet
3. Harag vs. Szelídség
4. Lelki restség vs. Jóban való buzgóság
5. Fösvénység vs. Adakozás
6. Torkosság vs. Mértékletesség
7. Bujaság vs Tisztaság
Minden nap megismerkedtünk tehát egy bűnnel és egy
erénnyel egy bibliai történet segítségével, amelyet én olvastam fel, amit aztán egy 4-5 perces elmélkedő zenehallgatás követett, majd őrsönkénti megbeszélés, megosztás
az általam feltett kérdések segítségével. Végeredményben
úgy érzem, hogy egészen jól sikerültek ezek az alkalmak,
és nagyon remélem, hogy sikerült valami értékeset és
hasznosat átadnom az ifjúság számára, amit majd gyümölcsöztetni tudnak jelenlegi és későbbi életükben.
Most zárásként pedig az olvasókat is hívom egy kis elmél-
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kedésre az egyes bűnökről és erényekről – vagy ha úgy tetszik sárkányokról és az ellenük használható fegyverekről
– azoknak a bibliai történeteknek a segítségével, amelyeket a táborban is alkalmaztam. Az elmélkedés zárásaként
ajánlok egy kis zenehallgatási „meditációt” is, mégpedig
azt a zenét, amelyet szintén a táborban játszottam le a
gyerekeknek: ez nem más, mint a Skyrim nevezetű számítógépes játék zenéje, amely
szintén lovagok és sárkányok
harcáról szól. Elég ha beírjuk
a YouTube-ra, hogy Skyrim
- Music Ambience – Day, és
már is élvezhetjük a fenséges
melódiákat.
Az 1. páros a kevélység és az
alázat. Mi lehetne ehhez jobb
bibliai példa, mint a leggőgösebb, legkevélyebb teremtmény, Lucifer bukásának története (Jel 12,7-12). Ő nem
tudta elfogadni Istent, mint felette álló létezőt, nem tudott
alázatosan meghajolni előtte, hanem olyan akart lenni,
mint Ő, istenné akarta tenni önmagát, arra a hatalomra és imádatra vágyakozott felfuvalkodottságában, ami
csak a Teremtőt illeti meg. Ezért vetették ki a Mennyek
Országából, mert gőgösen a saját akaratát követte, és ellene mondott Isten jóságos akaratának, amely maga az élet
és a boldogság. Lucifer döntése végleges, mert ő színről
színre látta Istent, a Mennyei Boldogságot, és mégis ellene
mondott a Legszentebbnek, és a mai napig is lázad Isten
ellen, és igyekszik fondorlatokkal és csábításokkal másokat is rávenni, hogy ellene mondjanak a Teremtőnek, és
így magával tudja rántani őket az örök romlásba. Minket, a modern társadalom tagjait is folyton csábít a gőg,
az öntörvényűség, a kevélység bűne. Sok ember ma úgy
érzi, úgy gondolja, hogy a tudomány, a technika, a luxus,
a kényelem fölöslegessé tette Istent, többé már nincsen rá
szükség, elegek vagyunk mi emberek magunknak, majd
mi megteremtjük a saját világunkat, a saját elképzelésünk,
törvényeinek szerint. De látjuk, hogy mennyire esendő
az ember az ő Teremtője nélkül. Vajon én tudok alázatos
lenni? Tudok engedelmes lenni Isten felé? Mindig csak a
saját akaratomat követem, vagy olykor meg tudok hajolni
alázatosan más elképzelése, terve előtt is?
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A 2. páros az irigység vs. jóakaró szeretet. Acháb király
bűne (1Kir 21,1-29) mutatja meg számunkra, hogy milyen súlyos vétségekhez tud vezetni, ha nem tudunk örülni mások sikerének, örömének, ha nem tudjuk tisztelni
a felebarátunk tulajdonát. Talán ez egy kevésbé ismert
történet az Ószövetségből, ezért érdemes fellapozni a
megadott igehelyet, hogy kicsit jobban megismerjük a
történetet. Olvasás közben érdemes feltenni magunknak
a következő kérdéseket: Tudok-e jót kívánni a másiknak?
Tisztelem-e a másik tulajdonát? Tudok-e örülni a sikereinek, az örömének? Kordában tudom-e tartani az érzelmeimet, vágyaimat, ha nem kapom meg azt, amire vágyom?
A 3. mérkőzésben a harag küzd meg a szelídséggel. Amikor
Jézust elfogták, Péter a védelmére kelt, és előrántva kardját lesújtott a főpap egyik szolgájára (Mt 26,47-56). Jézus, a
Mester viszont határozottan szelídségre intette, és felszólította, hogy aki haragosan cselekszik, aki kardot ránt felindultságában, az kard által vész el. Tegyük fel magunknak
a kérdést: tudok-e olyan szelíden, megfontoltan reagálni
az egyes szituációkra, mint Jézus, vagy inkább engedek a
bennem lévő felkavaró érzelmeknek, és szabad folyást
engedek a cselekedeteimnek?
Persze nem könnyű mindig
higgadtnak lenni, és szelíden
reagálni a történésekre, főleg
mert különböző temperamentumúak vagyunk, mégis
törekednünk kell a Jézus által
elénk állított magatartásforma megvalósítására.
A 4. páros a lelki restség vs.
jóban való buzgóság. Bizonyára mindenki ismeri a jó
öreg talentumos példabeszédet (Mt 25,14-30). Túl sokat
nem is kell a példabeszéd értelméről magyarázni, hiszen
Jézus beszéde világos: mindenki kapott különböző mértékben képességeket, hatalmat, adottságokat, és ezekkel
életünk végén majd el kell számolnunk. Éppen ezért vizsgáljuk meg magunkat: megbecsülöm-e eléggé az adottságaimat, próbálom-e minél inkább Isten akarata szerint
használni és kamatoztatni őket? Ha Isten előtt állok majd,
el tudok-e majd számolni a rám bízott talentumokkal?

Az 5. küzdelem a fösvénység és az adakozás között folyik.
A gazdag ember és a szegény Lázárról szóló példabeszéd
(Lk 16,19-31) jól példázza, hogy mi az igazán fontos az
életben: a jócselekedetek, az elesetteken való segítés, meglátni Istent a szenvedő embertársakban. A gazdag ember ezt nem vette figyelembe, ő csak élvezte a vagyonát,
dőzsölt, bővelkedett ételben-italban és egyéb élvezetekben, és nem vette észre maga mellett szenvedő testvérét,
a szegény Lázárt, akin könnyűszerrel tudott volna segíteni
a nagy pénztartalékaiból. És igen, egyszer neki is eljött a
halál pillanata, és akkor bizony nem tudta magával vinni
az aranytallérokat, csak a tetteit, amiket elkövetett, vagy
éppen elmulasztott, és sajnos számára csúnya vége lett a
sztorinak. Isten nem azt fogja elsősorban kérdezni, hogy
hány kocsid volt, milyen pazar nyaralásokon vettél részt,
mennyi pénzt szórtál el fényűzésre, hanem, hogy fáztam
és betakartál-e, éhes voltam, és adtál-e ennem stb., mert
amit a legkisebbel tettél vagy éppen nem tettél, azt velem
is tetted. Nézzünk hát magunkba, és tegyük fel a következő kérdéseket: szoktam-e másokon segíteni, másoknak
segítséget nyújtani? Észreveszem-e környezetemben a

szenvedőket, az elesetteket, a rászorulókat, és lehetőségeimhez mérten próbálok-e olykor segíteni nekik, ha csak
egy kis kedvességgel is?
A 6. főbűn vs. erény páros a torkosság vs. mértékletesség.
Itt ismét egy jól ismert sztorival példázom a témát: a tékozló fiú történetével. Itt se kell nagyon magyarázkodni,
hiszen a tanmese tanúsága egyértelmű: ha az ember nem
becsüli meg az örökségét, ha könnyelműen, mértéktelenül
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habzsolja az élvezeteket és nem gondol a holnapra, bizony
könnyen kerülhet nehéz helyzetekbe, és olyan dolgokra
kényszerülhet, mint a tékozló fiú a disznópásztorkodásra, ahol még a moslékból is jóllakott volna, de még abból
sem kapott. Még jó, hogy volt egy szerető édesapja, aki
felelőtlen, pazarló élete után is visszafogadta, és megbocsátott neki. Ilyen a mi Istenünk is, aki folytonosan visszavár minket magához, hogy megtisztuljunk, és jobbá váljunk az Ő hajlékában. Tegyük fel magunknak a kérdést:
megbecsülöm-e eléggé az én örökségemet, amit Isten rám
bízott, vagy mértéktelen, pazarló, könnyelmű módon bánok vele? Tudok-e egészséges mértéket tartani evésben,
ivásban, gépezésben stb.?
A 7. és végső mérkőzés pedig korunk nagy sárkánya és erénye között folyik, mégpedig a bujaság és a tisztaság között.
Ez bizony ma egy eléggé központi és sokat vitatott téma,
amivel kapcsolatban sajnos még az Egyházon belül is eléggé megoszlanak a vélemények, pedig Isten és az Egyház
tanítása világos e tekintetben is: a házasság előtti tisztaság,
a házastársi hűség, a kizárólagosan különböző neműek házassága, az Egyház által egyedül elfogadott és ajánlott természetes családtervezés, mint fogamzásgátlási lehetőség,
egyezik csak Isten akaratával. Minden, ami ezen kívül van
a gonosz azon próbálkozása, hogy belerontson Isten csodálatos alkotásába, amit úgy hívunk, hogy szerelem, szexualitás. Ezt látjuk Dávid király történetében is (2Sám 11,1-27):
nem tisztelte a házastársi hűség törvényét, a tisztaság törvé-

nyét, engedett a sátáni kísértésnek, megkívánta más feleségét, és hagyta annyira eluralkodnia magán a bűnös vágyat,
hogy az súlyosabb bűnöket szült. Az ő példáján láthatjuk,
hogy mennyire fontos ezen a téren is komolyan venni Isten
törvényét, útmutatását. De nem csak ezen bibliai történet
kell, hogy ráébresszen minket, hogy milyen égetően fontos
a tisztaság megélése, hanem a mai világ helyzete is: rengeteg válás, abortuszok, elöregedő társadalmak, összetört
szívek, kihasznált fiatalok (főként lányok), a pornográfia
terjedése, megerőszakolások, a szexualitás élvezeti cikké
válása stb. A szexuális vágy egy nagyon erős és intenzív
ösztön, aminek a kielégítése nagy örömet és élvezetet jelent az ember számára, és nem véletlenül van így, hiszen
az emberiség jövője, az emberi faj szaporodása, a genetikai
örökség továbbadása a célja többek között. Nagy baj lenne,
ha az utódnemzés egy nagyon nemkívánatos dolog lenne,
hiszen akkor kevésbé szívesen végeznék ezt a tevékenységet az emberek. Önmagában a vággyal semmi baj nincsen,
hiszen Isten teremtette meg ilyen gyönyörrel telinek, de az,
hogy mihez kezdek ezzel a vággyal, hogyan élem meg, az
már az én felelősségem. Ezért fel kell tennem magamnak
a következő kérdéseket: mi a fontosabb számomra: Isten
tanítása, törvénye, vagy a vágyaim, ösztöneim, a pillanatnyi élvezet, kielégülés? Komolyan veszem-e Isten tanítását
a szexualitásról, vagy engedek a mai világ szabados eszméinek, amik az élvhajhászatot, az szexuális vágyak minél hamarabbi kielégítését reklámozzák és istenítik? Kit engedek
be a hálószobámba: Istent vagy az Ördögöt?

Túrmezei Erzsébet Jön a Megváltó!
Jön a Megváltó,
meleggel, fénnyel
tölti be házunk!
Csak jól vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sötétben!
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Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!

Puha jászolként
vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
lakozást benne!
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Germuska Veronika

Az Apolló kurzus 2018-as
járatával repültem

Időpont: 2018. 07. 25-29.
Helyszín: Vál
Szervezés: Szent András Evangelizációs Iskola
Cél: Prédikátorrá válás
1. lépés: Megérkezés és becsekkolás: Gyönyörű helyre érkeztünk. A város szélén egy közösségi házba, amelyet egy
tó vett körül és szántóföldek. Ideális hely az Istennel való
találkozásra. A becsekkolás zökkenőmentesen zajlott, hiszen lelkes személyzet várt minket. Sajnos a vizemtől meg
kellett válnom, mert nem szabad felvinni a fedélzetre.
2. lépés: A beszállás következett, amelyet egy igeliturgia
keretében tettünk meg, majd finom vacsorával folytattuk.
Este még néhány bemelegítő előadást hallhattunk, ahol
fény derült arra is, hogy ki is az az Apolló. Már a célt is
meglebegtették, miszerint a kurzus záróestjén mindenkinek elő kell adnia egy 6 perces prédikációt. Az estét közös
játékkal zártuk.
3. lépés: Az elkövetkezendő napokat a helyes felkészülésre fordítottuk. Tanításokat, mintaprédikációkat hallgattunk és a felkészülést segítő színdarabokat néztünk.
Játszva tanultunk. Mindenki kapott egy bibliai szakaszt,
amiről prédikálnia kellett. Hogy abból ki mit hoz ki, azt
teljesen ránk bízták. A feladat adott volt, de a célt mi határoztuk meg.
Először tisztáztuk a repülési tervet és a célt, majd vezérgondolatot kerestünk és vázlatot kreáltunk. Mivel a repülőnek szüksége van kerozinra a repüléshez, a prédikátornak is üzemanyagra van szüksége a jó prédikációhoz.
Megtanultuk, hogy milyen üzemanyagokhoz nyúlhatunk,
hogy magasan repüljünk és az üzenet megérkezzen a hallgatósághoz. Ez után a Biblia városait céloztuk meg, így
meglátogattuk többek között a Példabeszédek hídját, a
Csodák forrását és a Tárgyak múzeumát is. Azt is megtanultuk, hogy milyen a jó pilóta, vagyis, hogy milyen a jó

prédikátor: Az igehirdetőnek nagyobb a füle, mint a szája!
– vagyis 1. Istennel beszélni. 2. Istenről beszélni.
Szó esett a prédikáció felépítéséről is: felszállás, repülés és
leszállás. Majd az előadás 7 eszközével is szorosabb kapcsolatba kerültünk, olyanokkal, mint például az ellentétek, a kérdések vagy a dramatizálás.
A következő izgalmas témánk az ételek fűszerei voltak.
Ahogy Szent Pál a Kolosszei levélben írja: „Beszédetek legyen kedves és ízes.” Így lehet tarkítani például személyes
tapasztalatokkal, élményekkel, tanúságtétellel.
Végül a külsőségeket is megvizsgáltuk, hogy mire figyeljünk oda. Például fizikai megjelenés, hangerősség, hangszín, testbeszéd stb. Legvégül pedig szempontokat
kaptunk arra, hogy hogyan
kell értékelni egy prédikációt.
4. lépés: Az előadás. Mindenki 6 percet kapott, amit
többé-kevésbé tudtunk tartani. Egy ember kiállt, elmondta a prédikációját és
utána a hallgatóságból kiválasztottak egy valakit, aki
értékelte, majd a 3 fős team
egyike is elmondta a véleményét. Szuper tapasztalat volt. Mindenki nagyon
izgult, de összességében
nagyon jó prédikációkat hallhattunk, így mindenki prédikátorrá vált.
5. lépés: Az eskü és zárás. Mindenki prédikátorrá lett,
amelyet egy esküvel pecsételtünk meg, mely szerint Istennek nyerjük meg az embereket. Egy igeliturgiával és egy
ünnepi ebéddel zártuk repülésünket.
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Hegedűsné Veréb Anita

Megfontolások az utolsó vacsora
teológiájához
XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című műve alapján

Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című
három kötetes művével tárja elénk Krisztus misztériumát.
Olvasójával szeretné megismertetni Jézus személyének
titkát, kiemeli, hogy az Úr személyes keresése az, amelyet
régóta meg akart írni. Az utolsó vacsora elemzése során
kibontja az áldozat, a kiengesztelődés, a kultusz és a Krisztusban és Krisztus által végérvényesen megalapított Eucharisztia teológiai értelmezését.
		
1. Az utolsó vacsora időpontja
Az utolsó vacsora időpontját János evangéliuma és a szinoptikusok különbözőképpen írják le. A szinoptikusok
pontosan meghatározták az időpontot, a kovásztalan kenyér első estéje náluk a csütörtök, amikor levágják az ál-
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dozati bárányt. Így ezen az estén Jézus pászka vacsorát
végzett, a napnyugta beállta után elköltötték az ünnepi
vacsorát. Ezután mentek ki az Olajfák hegyére, ahol majd
elfogják, és másnap Pilátus elítéli és megfeszítik. Így azonban ez az esemény a kovásztalan kenyér ünnepére esik, ami
elég szokatlan lenne a zsidó nép körében. Továbbá Márk
evangéliuma tudósít arról, hogy miként tanácskoztak a főpapok Jézus elfogatása előtt: „Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között.” (Mk 14,1) Viszont a három
evangelista kronológiája szerint a keresztre feszítés éppen
az ünnepre esett.
A jánosi kronológia gondosan odafigyel a húsvéti ünnep és
Jézus szenvedésének összekapcsolódására. Jánosnál Jézus
utolsó vacsorája ilyen értelemben nem pászka lakoma volt,
hanem elővételezett lakoma. Jézus elfogatása és szenvedése
így még az ünnep beállta előtt megtörtént, éppen akkor,
amikor az előkészületek folytak.
Az evangélium beszámol arról, hogy Jézus a nap kilencedik
órájában hal meg – délután három órakor -, vagyis pont
akkor, amikor az áldozati bárányt levágják a templom udvarán. Mindez teológiailag jelentősen összefügg. Jézus az
igazi húsvéti bárány, aki magába véve a világ minden fájdalmát és bűnét, főpapként bemutatja és egyben Ő maga
szenvedi is el áldozatként a kiengesztelést.
Az időpont pontos meghatározására több kísérlet is született. Ratzinger John P. Meier értékelését tartja a legelfogadhatóbbnak. Az elméletet nem részletezi, röviden úgy
taglalja, hogy választanunk kell a szinoptikus és a jánosi
kronológia között, majd a meglévő források alapján arra
jut, hogy János a döntő.1

1 Ratzinger, J., A Názáreti Jézus, II. kötet, SZIT, Budapest 2011, 91.

Tudomány

Effata 2018 • ÔSZ–TÉL

2. Az Eucharisztia
alapítása
Az alapítás elbeszélésének
magva Jézus gesztusai és szavai. A szinoptikus evangéliumokon kívül Pál apostol leveleit, azok közül is a Korintusiaknak írt első levelében találunk
az alapítás szavairól hasonlót.
Bár a szövegek hasonlítanak
egymásra, mégis eltéréseket
is találhatunk bennük. Megegyezőségüket tekintve két
csoportba oszthatóak, Márk és
Máté szövege, illetve Lukács és
Pál szövege.
Ratzinger kiemeli Rudolf Pesch
érvét, miszerint a Márk-hagyomány korábbi, ráadásul a páli
hagyományt liturgiára formált szövegnek tekinti. A szerző
szerint a kettő nem áll szemben egymással, hiszen „a szöveg kultuszra irányultsága és a kultuszban már megformált
mivolta nem áll ellentétben annak szigorú átadásával, amit
az Úr mondott és akart.”2 Mindkét hagyomány Jézus szavait mutatja be.
Az utolsó vacsora szavait nézve ellentétet látnak (Pesch,
Fiedler) Isten országának az üzenete és Jézus behelyettesítő áldozata között. Az utolsó vacsora központi témája
az „értetek-sokakért” szavak, melyben önátadása, és helyettesítő áldozata van.3 Ezzel szemben áll az az örömhír,
amely Isten uralmáról szól, a feltétlen megbocsátásról, irgalmáról. Pesch és Fiedler érvelésükben összeegyeztethetetlennek látják Isten határtalan irgalmát az utolsó vacsora
hagyományával és Jézus istenképével. Ratzinger szerint a
kérdés sokkal inkább az engesztelés problematikája. „Valóban ellentétben áll Jézus galileai üzenete az Isten országáról,
illetve végső jeruzsálemi igehirdetése?”4 Néhány exegéta (R.
Pesch, G. Lohfink, U. Wilckens) szerint az Isten országáról
szóló üzenetet, amely Isten ingyenes ajándéka, az emberek
elutasították. De ahogy Isten szeretete végigvonul az üdvtörténet egészén, láthatjuk, hogyha „nemet kap válaszul, a

2 Uo. 94.
3 Uo. 95.
4 Uo. 96.

szeretet új útját nyitja meg”5, Isten ismét az emberhez fordul.
Jézus működése során efféle
fejlődést láthatunk. Az örömhír elutasítása után azonosul
a szenvedő szolgával, hogy
„így sokak számára elhozhassa
az üdvösséget”.6 John P. Meier
szerint a szinoptikus evangéliumok elrendezése alapján nem
állítható fel Jézus igehirdetésének kronológiája, így ez a fejlődés Jézus működésében maradéktalanul nem helytálló. Jézus
útján kétségtelenül egyre nagyobb hangsúlyt kap a kereszt,
de az egyes evangéliumok felépítettségének vizsgálata nem
tud megfelelő választ adni a
fenti problémakörre. Máté például Jézus útját a hegyi beszéddel kezdi, amely a nyolc boldogságig vezet. A boldogságokban pedig teljes mértékben
megjelenik a kereszt: „Boldogok, akik üldözést szenvednek
az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.” (Mt 5,10kk)
Vessünk egy pillantást ilyen módon Lukács ábrázolására,
mely a kegyelemről szóló üzenet elutasításáról szól. Jézus
hirdeti, eljött, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek, a
foglyoknak szabadulást, a vakoknak látást (vö. Lk 4,16-29).
A hallgatóság válasza pedig elutasítás, Jézust felviszik egy
magas hegyre, hogy letaszítsák. Lukács evangéliumában
ezt tudatosan szerkesztette meg, „mint egyfajta feliratot helyezte […] a jelenetet Jézus egész működése elé.”7
Jézus örömhíre és az engesztelő áldozat között, amely sokakért vállalt, nincs ellentét. „Csak a halált elfogadva és
átváltoztatva jelenhet meg a kegyelem üzenete teljes mélységében. […] Az utolsó vacsora csak Jézus saját öntudatából
származhatott. Csak ő szőhette össze ilyen szuverén módon
a Törvény és a Próféták szavainak szálait – az Íráshoz teljes
hűségben, fiúi mivoltának teljes újdonságában.”8

5 Uo. 97.
6 Uo. 97.
7 Uo. 99.
8 Uo. 99-100.
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Az előző pontban utaltunk az alapítás szavainak két hagyománytípusára. Az alapítás elbeszélése az evangéliumok
alapján két kijelentéssel kezdődik: Jézus vette a kenyeret,
hálát adott, majd kiosztotta. A zsidó hagyományban fontos
szerepe van ennek a hálaadó imádságnak. Ebben köszönik
meg a Teremtő jóságát, hogy adott a földből nekik kenyeret. Ez egyben nemcsak a mindennapi étkezés, hanem a
húsvéti rituálé része is.
Jézus megtörte a kenyeret, amely nem más, mint a családfő
feladata. Megtörni és szétosztani a családnak és az idegeneknek is, akik az asztalközösség részesei. Adni abból,
ami van, az adás, az osztozás és egyesítés gesztusa.9 Jézus
az utolsó vacsorán új tartalmat visz bele, hiszen önmagát
osztja szét, önmagával ajándékozza meg a meghívottakat.
A kenyértörésben és az osztozásban az ő szerető figyelmessége nyilvánul meg azok felé, akiknek szüksége van rá.
Máté és Márk így fogalmaz: „Ez az én testem”, míg Pál
és Lukács bővíti: „amely értetek adatik”. Náluk nyer mélyebb értelmet az, ami valójában már az előző szavakban
és a szétosztásban is bennfoglaltan benne van. Megjelenik
benne a Jó pásztor: „Nem veszi el tőlem senki az életemet,
magam adom oda.” (Jn 10,18) Bár erőszakos halállal hal

meg, mégis egészen az ő önátadása van benne, az ő akarata.
Önátadásában benne van feltámadása is, ezért Ő már előre
odaadhatja azt, ami meg fog történni, előre osztja ki saját
magát. „Ezért alapíthatja meg most a szentséget, amelyben
elhaló búzaszem lesz, és minden időkre kiosztja magát az
embereknek az igazi kenyérszaporításban.”10
A kehelynél mondott szavait három ószövetségi ige fogja
egybe: a Sínai szövetségkötés (Kiv 24,8), az új szövetség
ígérete Jeremiás prófétánál (Jer 31,31) és a szenvedő szolgáról szóló rész (Iz 53,12). A Sínai szövetség alkalmával
Isten szava és Izrael ígérete válik jelenvalóvá. A szövetség
jele a vér, amellyel Mózes meghint ünnepélyesen. A nép
válasza az ígéret, hogy engedelmes lesz, s követi az Istent.
De ezután rögtön meg is szegi ígéretét a bálványimádással,
és sorozatos eltévelyedések követik majd Izrael életét. Isten
válasza a történelemben mutatkozik meg, a száműzetésben
és a templom pusztulásában. Ekkor egy új szövetség születik meg, amelyet Jeremiás próféta eképpen fogalmaz meg:
„Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök,
ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe
adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők
meg az én népem lesznek.” (Jer 31,33) Isten az ember szívébe vési kitörölhetetlenül a szövetséget, amely a szolgává
lett Fiú behelyettesítő áldozatában megy végbe. „Ettől fog-

9 Uo. 103.

10 Uo. 104.
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va a Fiú engedelmessége áll szemben a gonoszság mocskos
áradatával. Benne Isten maga szenvedett, s ezért az ő engedelmessége mindig végtelenül több mint a gonosz hömpölygő
folyama.” (vö. Róm 5,16-20)11
Másik fontos eleme az alapítás szavainak, a Márknál és Máténál való „sokakért” kifejezés, illetve Lukácsnál és Pálnál
az „értetek” szó. Joachim Jeremiás szerint nem a görög jelentésből kell kiindulni, hanem az ószövetségi jelentéséből,
vagyis a „sokan, sokak” szó a „minden” szónak felel meg. A
„sokakért” és a „mindenkiért” való fordítás több exegétát
foglalkoztatott, azonban egy biztosan elmondható, hogy
Jézus saját küldetéséről ekképpen beszél: „Hisz az Emberfia
nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45) Így Jézus Izajás próféta szenvedő szolgáját vonatkoztatja magára,
amelyben egészen új értelmet nyer a „sokakért” szó. Jézus
küldetése kitágul, egyetemes távlata lesz, amely magában
foglal mindenkit. 1Tim 2,6 így fogalmaz: „aki váltságul
adta magát mindenkiért.” Ebben egyértelműen tükröződik
az egyetemes jelentőség.
Fontos megemlíteni még Ferdinand Kattenbusch megállapítását, mely szerint Jézus alapító szavaiban az Egyház
megalapítása van jelen. „Az Eucharisztiával maga az Egyház jön létre. […] Az egybegyűjtés látható eseménye. Általa […] az élő Istennel lépünk közösségre, aki az embereket
belsőleg vezeti egymáshoz. Az Egyház az Eucharisztiából
születik. Belőle kapja egységét és küldetését. Az Egyház az
utolsó vacsorából születik, de éppen ezért Krisztus halálából
és feltámadásából, amit testének és vérének adományában
elővételezett.”12

4. Az utolsó vacsorától a vasárnap
reggeli Eucharisztiáig
A szerző abból az eltérésből indul ki e témánál, hogy az
ismétlés parancsa Pálnál és Lukácsnál fordul csak elő, Máté
és Márk ezt nem közli. Pontosan minek is a megismétléséről van itt szó? A húsvét ünnepét a zsidó hagyomány minden évben megülte, így nem gondolhatunk kifejezetten
erre. Arra kaptak parancsot és megbízást, amit Jézus akkor
ott az utolsó vacsorán tett. Ez a kenyértörésből, áldó- és há-

11 Uo. 106.
12 Uo. 109.

laadó imádságból, a kenyér és a bor átváltoztatásából állt.
Ez által „mai jelenünk Jézus akkori idejének részévé lesz”.13
Hogyan alakult ki mindebből a „kultusz”? Jézus szavai
és gesztusai adták a lényegét, de a kultikus alakja az egyház élete során formálódott véglegessé. Az utolsó vacsora
alapján együtt étkeztek a közösségek, és csak ezt követően
került sor az Eucharisztiára. A Korintusiakhoz írt első levélben olvashatunk arról a problémáról, hogy a tehetősebb
emberek magukkal vittek ételt, amit az Eucharisztia előtt
elfogyasztottak, és mire odaértek a szegényebbek, nekik
már nem jutott belőle. A levél intést ad erre a helyzetre.
Az ehhez hasonló problémák sürgették a szétválást a közös
étkezés és az Eucharisztia között.
A szerző fontos kérdésnek tartja, hogy Jézus miért adott
hálát? Itt tulajdonképpen egy előre adott háláról van szó,
hiszen Jézus tudta, hogy az Atya nem hagyja őt el, és kiemeli a halálból is. A feltámadás az, amit megköszönt az
Atyának előre. Gondolhatunk itt azokra a zsoltárokra is,
ahol a szenvedő ember előre hálát ad az Istennek azért,
hogy meg fogja menteni. De leginkább a 22. zsoltár az,
amiben minden szenvedése mellett megjelenik a hálaadás
is a meghallgatásért. Jézus tudta, hogy az Atya meghallgatja, így a feltámadás ajándékaként előre odaadta testét és
vérét az utolsó vacsorán, így „a szentség ünneplése szükségszerűen összekapcsolódott a feltámadás emlékezetével”14. A
Feltámadottal való első találkozás is vasárnapra esett. Az
ApCsel 20,6-11 is említést tesz: „A hét első napján összegyűltünk kenyértörésre.” (ApCsel 20,7) Továbbá a Jelenések könyve is megnevezi a vasárnapot „az Úr napjának”
(Jel 1,10). Antióchiai Szent Ignácnál és a Didakhéban
is találunk utalást arra, hogy az Úr napján gyűltek ös�sze, hogy megtörjék a kenyeret és bűnvallomást tegyenek.
Zsidó hagyományok szerint kezdetben még összekötötték a
zsinagógai liturgiával, olvasták az Írást és magyarázták. Így
a 2. század elejére az istentisztelet formálódása le is zárult.
„A hálaadás […] Jézus feltámadását elővételezi. Az Úr ebben
a hálaadásban minket vele együtt hálát adókká tesz és az
adományban megáld, sőt az átváltoztatott adományok révén
bevon abba az átalakulásba, melynek az egész világra ki kell
terjednie, amíg ő maga „el nem jön” (1Kor 11,26).15

13 Uo. 110.
14 Uo. 112.
15 Uo. 113.
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Lévai Ádám

A Bárány, mint jelkép
az ókeresztény képzÕmÛvészetben

Munkámban a bárányt, mint ókeresztény egyházi jelképet
vizsgálom abból a szempontból, hogy hol találunk ilyen
ábrázolásokat, mit jelképeznek pontosan és mit üzennek
napjaink embere számára. Habár témám érinteni fogja
néhány pontban a Jó Pásztor ábrázolást, vizsgálódásomban a bárány képére koncentrálok.
Gyermekkoromban nagy szeretettel tekintettem a Tatai Kapucinus Plébánia oltára fölötti íven található bárány-ábrázolásra. Ez a lelkesedés most is magával ragad,
amikor ezeket a sorokat írom. A téma kifejtését tekintve a
http://www.christianiconography.info (utoljára ellenőrizve: 2018. 01. 06.) weboldalt követem, kiegészítve ahol csak
lehet más forrásokkal. Bízom benne, hogy soraimat olvasva az olvasó számára a bárány jelképe felfed valamit titkából, megelevenedik, és belső átalakító erővé válik majd.

1. Az áldozati bárány
A Callixtus-katakomba falai a fennmaradt legkorábbi
tanúi annak, hogy az őskeresztények előszeretettel használtak fel ábrázolásaikban olyan Ószövetségi jeleneteket,
mint például Ábrahám áldozata. Témánk szempontjából
azért fontos a Kr. u. 200-250 k. készült freskó, mert azon is
megtaláljuk a bárányt. Jól ismert a bibliai történet, melyben Ábrahám kész feláldozni egyetlen, szeretett ( )דיהיfiát.
Három nap vándorlás után elérnek az áldozat helyére,
Morija földjére. Izsák maga viszi a fát a hegyre, és amikor azt kérdezi apjától, hogy hol van a feláldozásra szánt
bárány, Ábrahám azt mondja, hogy az Úr majd „gondoskodik” róla. Felérkezve a hegytetőre Ábrahám meggyújtja
a tüzet, megkötözi egyetlen fiát, és magasra emeli kését.
Az utolsó pillanatban Isten látva állhatatos hitét, egy kost
küld, hogy Ábrahám azt áldozza fel Izsák helyett. Ezu-
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Ábrahám áldozata...
tán hangzik el a keresztények számára olyannyira fontos
ígéret, miszerint Ábrahám utóda által „nyer áldást a föld
minden népe” (Ter 22,18a).
De mit keres ez az ábrázolás egy keresztény temetkezési hely falain? A kutatók körében általánosan elfogadott
megállapítás, hogy a Nagy Konstantinig tartó időszakig a
korai keresztény ikonográfia a klasszikus – római és görög
művészetekből merítve reflektált a közösség hitére, küz-
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delmeire és reményeire.1 Ha pedig reményekről van szó
egy temetkezési hely kontextusában, akkor mit üzenhet az
ábrahámi áldozat? Megmenekülést az utolsó pillanatban,
helyettes áldozatot, és feltámadást.2 Egy üldöztetésektől
terhes korszakban Ábrahám története megnyugtatást és
reményt adhatott.
Azonban nemcsak a keresztények emlékeztek vissza
előszeretettel erre a történetre. A zsidóság korabeli képzőművészetében is megtaláljuk. A Bét Alfa-i zsinagóga
mozaikpadlóján is fellelhetjük az Kr. u. 6. századi ábrázolást, így a bárányt is, valamint a dura-europosz-i zsinagóga tóraszekrény ábrázolásán is.3
Habár az idő előrehaladtával megfigyelhető egyfajta átmenet az Izsák - Krisztus tipológiába, a kezdetekkor az
ábrahámi áldozat egészen egyszerűen lehetett egy ilyen
reményt keltő üzenet is. Nem tekinthetünk el azonban attól a ténytől, hogy az őskeresztények Izsák feláldozásának
történetét a húsvét vigíliájakor olvasták fel. A figyelmes
olvasó számára szinte adja
magát az Izsák-Jézus azonosítás. Izsák a hátán viszi fel
a hegyre az áldozati oltárra
szánt fát (lásd. Priscilla-katakomba), Jézus pedig a hátán cipeli a keresztet, melyre
megfeszítik. Morija hegye és a
Golgota is összefüggésbe hozható egymással.4 Graydon
Synder szerint nincsen példa
az ókeresztény művészetben
Jézus szenvedésének ábrázolására, a kereszt teológiájára,
sem a halál és feltámadás motívumaira.5 Mindazonáltal a

megkeresztelkedés, mint a halálba való alámerítkezés, és
a feljövetel, mint újjászületés, valamint az eucharisztikus
lakoma áldozat jellege bennfoglalt módon erről beszél.
Ilyen ábrázolásokból pedig jócskán találunk az ókeresztény művészetben.
A kos6 és bárányábrázolások7 keverednek, de ez talán a
fordításoknak és a szimbólumok célzatos használatának
köszönhető.8 Sokkal fontosabb azonban, hogy Izsák feláldozásának története bővelkedik a szimbólumokban, és
képzettársításra késztet, mely így a keresztény közösség
számára, pozitív kicsengése által kiváló sugalmazott hordozóalapot jelentett teológiai mondanivalója kifejezéséhez.9
Ábel, Ábrahám és Melkizedek áldozata is gyakran feltűnik egyazon ábrázoláson. A ravennai San Vitale bazilika
hatodik századi ábrázolásán Ábel és Melkizedek mutat be
egyszerre áldozatot. Mindketten az ég felé emelik áldozatukat, Ábel egy bárányt, Melkizedek pedig kenyeret és

A ravennai San Vitale bazilika mozaikja

1 Jensen, R. M., Isaac as a Christological Symbol in Early
Christian Art, ARTS 5.2, (1993-94), 6.
2 Isaac as a Christological Symbol in Early Christian Art, 9.
3 A zsidóság számára az ábrahámi áldozat a Templom
elpusztulását követő időszakban (Kr. u. 70) azért kerülhetett a
teológiai érdeklődés középpontjába, mert az áldozatbemutatás
egy újfajta szemlélete váltotta fel a véres áldozatét, mégpedig a
Krisztus idejében is minden nap végzett tamid-áldozat.
4 Vanyó, L., Az ókeresztény művészet szimbólumai, Jel, Budapest
1997, 269.
5 Isaac as a Christological Symbol in Early Christian Art, 9.

6 Callixtus-katakomba freskója; Szent Quiteria szarkofágja; a
már említett zsinagógák
7 Via Latina freskója; Junius Bassus szarkofágja; San Vitale
bazilika mozaik-ábrázolása
8 A kos szarvai a harciasság jelképei. Szent Lukács evangélistánál
az Üdvösség szarva (κερας σωτηριας) a messiásra utaló név, így
a kos képe is összefüggésbe hozható Krisztussal.
9 Ugyanilyen üzenettel telített az is, amikor Lázár feltámasztását
ábrázolták a sziklafalra. Amikor elfogyott a halottak eltemetésére
szolgált falfelület, a loculus-t (az eltemetésre szolgáló lyukat a
falban) egyszerűen belevésték az ábrázolás kellős közepébe, oda,
ahol eredetileg Lázárt ábrázolták. Így ért össze a bibliai történet,
és a megélt jelen reménye.
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bort. Ábel a bőrruhán kívül papi öltözetet visel, és egyszerre jeleníti meg az áldozatot bemutatót és a feláldozott – Káin által meggyilkolt áldozatot. A Sant’Apolline
in Classe áldozat-ábrázolásán már a korábban említett
ábrahámi áldozat is megjelenik. A három alak egy oltár
körül ugyanazt az áldozatot jeleníti meg: Krisztus üdvösségszerző keresztáldozatát.10
A bárány tehát gyakran jelenik meg az áldozat és az engesztelés összefüggésében, ami a zsidóságból megtért keresztények számára magától értetődő jelkép volt. A húsvéti bárányt már Szent János evangélista is összefüggésbe
hozta Krisztussal: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi
el a világ bűneit.” (Jn 1,29) - mondja Keresztelő János a
Jordánhoz sereglett tömegnek. Jézus akkor imádkozott a
kereszten, amikor a Templomban éppen a húsvéti bárányokat vágták le. Amikor János evangélista kiemeli, hogy
Jézus lábszárát nem törték össze, ezzel utal a húsvéti bárányra, melynek csontjait hasonlóképpen nem szabadott
összezúzni annak elkészítésekor. Ismert a mondás: ártatlan, mint egy bárány. Lukács evangélista passió-elbeszélésében Jézust ártatlanul megölt igaznak ábrázolja, akinek a
halálát látva a nép (λαος) megtér, és mellét verdesve elvonul. Összességében az újszövetségi könyvei bővelkednek
a Krisztus-áldozati bárány szimbólumban (1Kor 5,7; 1Pét
1,19), és a bárányábrázolás vált a leghamarabb az első és
legfontosabb Krisztus szimbólummá.

2. A dicsőséges bárány
A bárány nem csak leölt áldozat, de az erő és a hatalom
jele is egyben. Isten báránya gyakran hátrafordítja fejét,
hogy érzékeltesse vezetői szerepét:11 „Állj mögém!” (Υπαγε
οπισω μου). A poreč-i Euphrasius bazilika apszisában (Kr.
u. 6. sz.) a bárány dombon áll, melyet gyakran azonosítanak a Paradicsom dombjával. Néhány ábrázoláson négy
folyó fut ki a bárány lába alól (pl.: III. Valentinianus császár szarkofágja), a Paradicsom négy folyója, az élet, a bőség szimbóluma.12 A poreč-i, és a 6. sz.-i San Vitale Isten

10
http://www.christianiconography.info/Edited%20in%20
2013/Italy/abelMelchizedechAbraham.html (utoljára ellenőrizve: 2018. 01. 06.)
11 Az ókeresztény művészet szimbólumai, 274.
12 Az első nagy civilizációk is egy-egy nagy folyó mellett
születtek meg. Amikor a Jahvista elbeszélő négy folyóról beszélt,
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Báránya ábrázoláson a csillagos ég az új teremtést jelképezi, melyben a Bárány a leghatalmasabb úr. A bárány fejét
glória koronázza, valamint a kereszt, mely mindig Krisztus-jelkép. A keresztet és zászlót tartó bárány középkori
jelkép, ezért témánkhoz nem tartozik szorosan hozzá.
Az apokaliptikus bárány, aki egyedüliként méltó az élet
könyve pecsétjeinek feltörésére, és aki a végidőben harcos kosként vezeti a választottakat a Jelenések könyvében
szintén Krisztust jelképezi. A dicsőséges bárány képe
kiegészíti és elmélyíti a szenvedő, feláldozott bárány jelképét, csakúgy, mint Szent János teológiájában, aki evangéliumában a szenvedés által dicsőségre jutó Emberfiáról
beszél. A dicsőséges bárányt az Ige halhatatlan, isteni
részével azonosították, míg a feláldozott bárány képét az
emberivel.13 A dicsőséges bárányábrázolás képét később
keleten a 692-es trullai zsinaton megtiltották14, de annál
jobban megszerették nyugaton. Ennyit tehát Krisztusról,
mint bárányról, most pedig vizsgáljuk meg azokat a képzőművészeti alkotásokat, melyekben a bárány nem kifejezetten Jézust jeleníti meg.

zadból maradt fenn. A bárány nem csak az ártatlanság és
a szelídség, de a vértanúságban való közösség jelképe is.
A bárányoknak egy a sorsa a feláldozott báránnyal, és ez
az aspektus nagyon sok 3-8. sz.-i szarkofágon kifejezetten
meg is jelenik.
A San Vitale apszisa fölött tizenkét bárányt láthatunk,
amint két városból (Betlehemből és Jeruzsálemből) Krisztus felé tartanak. Az apszison a Tizenkettő mellett még három bárányt is észrevehetünk, amint azok a keresztre merednek. Talán a művész azt akarta kifejezni, hogy a bárány
nem kizárólag az apostolok számára lefoglalt jelkép, de

3. A bárányok, mint Isten emberei
A jó pásztor képéből kiindulva az igazak gyakran hasonlították magukat szelíd bárányokhoz.15 Máté evangéliumában, amikor Jézus a végítéletről beszél, azt mondja,
az igazakat (juhok) és a megátalkodottakat (kosok) szétválasztja, hogy míg ezek az „Atya által öröktől elrendelt
országba”, addig amazok a „külső sötétségre” jussanak. Ez
a kép az ókeresztények között is ismert volt, akik az igazak
gyülekezeteként, és az ószövetségi ígéretek várományosaiként tekintettek magukra.
A ravennai Galla Placidia mauzóleum mozaikján Jézus, a
Jó pásztor legelteti juhait. Ez az ábrázolás az ötödik szá-

azt akarta kifejezni, hogy minden mértéket meghaladó bőség
volt Éden kertjében.
13 Az ókeresztény művészet szimbólumai, 272.
14 Vö. http://lexikon.katolikus.hu/B/B%C3%A1r%C3%A1ny.
html (utoljára ellenőrizve: 2018. 10. 19.)
15 Ld. Alexandriai Kelemen (~140/150-215) a pogány
misztérium-kultuszokkal való összefüggésben a keresztény
nőket, mint Isten tiszta bárányait a buja bacchánsnőkkel állítja
szembe. Vö. Alexandriai Kelemen, Protreptikosz, Buzdítás a
görögökhöz (ford. Tóth Vencel OFM), in Ókeresztény Örökségünk
10. kötet, Jel, Budapest 2006, 178-179.
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A ravennai Galla Placidia mauzóleum mozaikja
fenntartható a krisztushívő igazak számára is. Egy Splitben
talált lámpa is ezt látszik megerősíteni, melyen egy bárány
közelít a sztaurogramhoz16. A split-i Szent Domnius katedrálisban egy szarkofágon szintén Krisztus látható, amint
két bárányt terelget. Mit akar a kőfaragó művész üzenni?
Talán a 23. zsoltár gondviselésbe vetett bizalmát? Azt, hogy
Krisztus a halál után is vezeti az igazakat? A bárány tehát
nemcsak Krisztus, de mindannyiunk jelképe, azoké, akik
az ítélet (vagy) a halál után a jobb részt kapják. Krisztust és
az ő vezetését a „sötétség völgyében”. A fent említett lámpa
a krisztus-jelképpel és a báránnyal talán arra a világosságra utal, amely a híveket vezeti a napvilágra és az üdvösség
forrásához. Habár témám nem foglalkozik a Jó pásztor ábrázolásokkal, itt megjegyezném, hogy a split-i archeológiai

16 Kereszt-jelképhez

múzeumban még egy olyan szarkofág is található melyen
Jézus nemcsak hogy vezeti a bárányokat, de egyet a hátán
cipel. Gyönyörűen találkozik az ószövetség hitében élő ember ráhagyatkozása Istenre és az újszövetségi krisztológia.

4. Befejezés
Találóan fogalmaz Diane Apostolos-Cappadon, aki szerint a vallásos szimbólumok „eszközök, melyek formálják
az emberek önértelmezését, identitását egy közösségen belül, társadalmi, politikai
és spirituális szinten”.17
Vajon mi a bárány üzenete a mai világ számára?
Milyen lehet az a közösség, melyet egy igaz vezető vezet? Mitchell G.
Reddish úgy gondolja,
az apokaliptikus világnézet például egy újfajta
gondolkodási
modell,
ami új értelmet ad az életnek. A Jelenések könyve
például megnyugvást ad
azoknak, akik a társadalom peremére szorultak,
elnyomottak vagy éppen
üldözöttek.18 És mi lehet
erre alkalmasabb jelkép, mint a bárány?
A városi fiatalok többsége még életében nem találkozott
báránnyal a valóságban. Hatékony lehet a szimbólum a
tapasztalatok hiányának tükrében? „Symbol can bridge diversities and create a unity”19, azaz a szimbólum hidat ver
a különbözőségek közé és egységet teremt. De mi van, ha
a szimbólum elveszítette erejét, mi teremt majd közösséget? A modern művészet inkább imaginatív és expres�szív mintsem a valóságból vett mintákkal dolgozó, azaz
naturalista. Nem a pontos megfigyelés, hanem a fantázia

17 Apostolos-Cappadona, D., Dreams and Visions: Religious
Symbols and Contemporary Culture, Liturgical Arts Exhibition
Catalogue, 1981, 95.
18 Reddish, M. G., Followers of the Lamb: Role Models in the
Book of Revelation, Perspective in Religious Studies 40, (2013), 65.
19 Dreams and Visions: Religious Symbols and Contemporary
Culture, 103.

17

Tudomány

és a képzelet körét mozgósítja. Hogyan tudjuk a Bárány
képét a kor köntösébe bújtatni úgy, hogy az megtartsa
összekovácsoló jellegét, és tisztán látható legyen ez szentírási alapokon nyugvó mély szimbolizmus?
A műalkotás akkor jó, ha nyitott, nincs befejezve, továbbgondolásra sarkall. A bárányról sem tudunk mindent
elmondani, amikor azonban meglátjuk, bele kell élnünk
magunkat, engedni, hogy a jelkép valóságteremtő erővé
váljon. A vallási jelkép retorika is egyben: „formálja a hallgatósága hitét és életstílusát.”20 A katakombák világa sem a
tudományos rendszerezés területe, hanem az egzisztenciális kérdések – élet és halál, és a reményt keltő válaszok
birodalma. A múlandó és az örök küszöbén nemcsak
magunkról, de Istenről is megtudhatunk valamit. Pár éve
olvastam egy érdekes tanulmányt Keresztelő Szent János
levágott fejéről a keresztény képzőművészetben.21 Sok ábrázoláson nyitva van a próféta szeme. Vajon mit láthatott
utoljára egy Isten által lefoglalt szent ember? Vajon a kő,
a plasztika feltárja magát az Istent kereső előtt? A keresztény művészet elvezet a „határhelyzetekhez” és nemcsak
gyönyörködtet, de Isten kezében az önfelfedés eszközévé
válhat. És mit tudunk meg, ha a bárány előtt állunk? Azt,
hogy tiszták akarunk lenni, alázatosak, önfeláldozóak,
engedelmesek, barátságosak és egyszerűek. Aztán elkezd
felsejleni Isten képe: egy istené, aki ugyanilyen.

20 Followers of the Lamb: Role Models in the Book of Revelation, 66.
21 Baert, B., Caput Joannis in Disco. Essay on a Man’s
Head, Visualising the Middle Ages VMA 8, Brill, Leiden 2012.
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Zentai Georgina

DÁVID KIRÁLY ÉLETE
ÉS UTÓÉLETE
Dávid király történelmi valódiságának bizonyítása mind
a mai napig vita tárgyát képezi a kutatók körében. Ebben
a munkában a nagy király, legendás személyiség és teológiai jelkép bibliai és Biblián kívüli alakjának valódi létét
vizsgáljuk az egyes írók és régészek feltárásait és kutató
munkáját összegezve.

A kutatók Dávid király teológiai szerepéről
„Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni.” (2Sám 7,11)
„Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája.” (Mt 1,1)
Az a tény, hogy Izrael népe a Dávid házából származó
messiási orákulumot kapta Nátán prófétától, Dávid királyt mind az Ó-, mind az Újszövetség központi alakjává
teszi. A teológusok egyetértenek abban, hogy Dávid király
teológiai szimbólum, hiszen a Messiás az ő egyenes ági
leszármazottja, és a Messiás vérében Dávid vére folyik ahogy erről szépen ír Jonathan Kirsch1.
Az előbb említett szerző még ennél is tovább megy. Szerinte Dávid „az első szupersztár, akinek alakja annyira magával ragadó, hogy eredetileg talán a Biblia (Ószövetség) is
az ő királyi életrajzaként íródott”.2
Néhány oldallal később pedig még merészebbet állít
Kirsch: „Dávidról sokat ír a Biblia. Neve több mint ezerszer bukkan fel a történetekben. Vannak olyan kutatók,

1 Kirsch, J., Dávid király, Izrael uralkodójának igaz
élettörténete, Gold Book, Debrecen 2000, 17.
2 Uo. 13.
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akik szerint Izrael vallása nem judaizmus, hanem inkább
dávidizmus”.3
Kőszeghy Miklós ugyanezzel a témával kapcsolatban így
fogalmaz:
„Az Ószövetség hatalmas mennyiségű szöveget szentel Dávidnak. Izrael történetében senki sincs (Mózes kivételével),
aki ilyen sok bibliai történet főhőse volna, akivel ilyen nagy
mennyiségű szöveg foglalkozna. Az 1Sám 16-1Kir 2,10-ig a
Biblia szinte mindvégig olyan történeteket közöl, amelyek
lazábban vagy szorosabban, de kapcsolatban állnak Dáviddal. Ehhez hozzá kell vennünk a Krónikás történeti műben
olvasható szintén imponáló méretű anyagot (1Krón 11,129,30), amelynek ugyancsak Dávid áll a középpontjában”.4
Két amerikai szerző így foglalja össze a Krónikás Dáviddal és a templommal kapcsolatos írásait:
„A Krónikák könyvében a templom a Dávidnak tett isteni
ígéret beteljesülése; nem egy távoli remény, hanem egy élő
valóság. A két krónikás könyvben található történelmi témájú fejezeteknek több mint a fele az egységes monarchia
idejéről szól. (Ha nem számítjuk az 1Krónikák könyvének
elején található toledotot, családfát)”. 5
„Dávid kétszer érkezik meg az udvarba” – elemzi a Szentírást Kőszeghy. “Először a bátyjai révén jut Saul udvarába
(1Sám 17), majd amikor legyőzi Góliátot (1Sám 17,55)”.6
3 Uo. 16.
4 Kőszeghy, M., Dávid, Új mandátum, Budapest 2001, 19.
5 „In the Books of Chronicles the Temple is the fulfillment of
God’s promise to David, not a distant hope but a living reality.
Over half of the historical chapters of the two books of Chronicles
(if one excludes the genealogies in the beginning of 1 Chronicles)
are devoted to the time of the united monarchy”. Finkelstein, I.
– Silberman, N. A., David and Solomon, New York 2006, 223.
6 Kőszeghy, Dávid, 60.
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Összefoglalva: Tehát egyértelműen leszögezhetjük, hogy
Dávid királynak a Bibliában betöltött jelentős szerepét
minden kutató és teológus elismeri.

Dávid király személyének és történelmi
valódiságának megítélése a kutatók
szerint
Dávid király történelmi valódiságának a megítélése már
nem ilyen egyértelmű. Ennek az az oka, hogy egészen a
XX. századig egyetlen olyan régészeti lelet sem állt rendelkezésre, melynek alapján egyértelműen ki lehetett volna
mondani, hogy Dávid neve szerepel benne.
Steven McKenzie vizsgálatai azt támasztják alá, hogy
„egyes kutatók szerint Dávid történelmi alakja hologram,
tünékeny, bizonytalan képmás, amely a szemlélő nézőpontjától függően változik. Mások még szkeptikusabbak: arra az
eredményre jutottak, hogy azért nincs semmi kézzelfogható
egyik Dávid képben sem, mert Dávid történelmileg soha
nem is létezett”.8

Giovanni Lorenzo Bernini – Dávid
Erre azt a magyarázatot találja az író, hogy a Biblia szövegét a folyamatos lejegyzés után állandóan használta a
közösség, és az idők folyamán egyre dúsabb szövevény
jött létre. Ez különösen érvényes Izrael történetének nagy
alakjaira (Ábrahám, Mózes, Józsue, Dávid).
„Walter Dietrich ezt a hagyományépítkezési folyamatot
az évgyűrűkhöz hasonlítja. A hagyományok az évtizedek
során egymásra épülnek. Ez gyakran egyenetlenséget okoz.
Sok csomópont van, átfedések, ellentmondások. A hagyomány mégis egyre nagyobb terjedelmű lesz. Ha a szavahihetőséget kétségbe vonjuk, akkor anakronizmust követünk
el, ami nem segíti a szöveg megértését”.7

7 Kőszeghy, Dávid, 61.
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Steven McKenzie úgy véli, hogy a bibliakutatás bebizonyította, hogy a Bibliát történelmi szempontból nem lehet
készpénznek venni.
Jonathan Kirsch azonban mindvégig pozitívan értékeli a
király szerepét, és ezt állítja:
„A Bibliát eredeti szerzői Dávid király és a dávidi dinasztia
dicsőítésének szánták. Ez a dinasztia mintegy 500 évig ült
Izrael és Júda trónján, s így az ókori Közel-Kelet, és a világtörténelem egyik leghosszabb ideig uralkodó dinasztiája
volt”.9
Kirsch azt mondja, hogy van egy olyan elmélet, mely szerint a héber Biblia magva eredetileg Dávid király hivatalos
életrajzának készült, a többi szöveget pedig darabonként
csatolták hozzá az évszázadok során.
Dávid király uralkodása körülbelül Kr. e.1005-965-re tehető. Véleménye szerint egy udvari történész összegyűjtötte Izrael törzsi mítoszait és legendáit, és megírta Dávid
élettörténetének előzményeit is. A későbbi nemzedékek
pedig népmesékkel és mondákkal egészítették ki. Későbbi

8 McKenzie, S., Dávid király életrajz, Gold Book, Debrecen
2000, 21.
9 Kirsch, Dávid király, Izrael uralkodójának igaz élettörténete,
23.
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könyvek is vannak, amelyek Dáviddal és az általa alapított
királysággal foglalkoznak (Salamon, Zsoltárok, Példabeszédek stb.). Ezért tekinthetjük Dávidot a Biblia központi
alakjának.10
Kirsch a továbbiakban párhuzamokat állít fel Dávid király
életének és családja történéseinek eseményei, valamint a
Szentírás egyéb helyeinek legendái között. Például Ádám
és Éva megkísértése - Dávid és Batseba esete; Dina megerőszakolása Szihem által - Támár megerőszakolása a féltestvére, Amnon által; Rebekka Jákobbal való konspirálása – Batseba és Salamon kapcsolata; Ruben Bilha ágyában
- Absalom Dávid ágyasaival stb.

A késői bronzkor, amely nagyjából ugyanazt az időszakot
jelöli, mint az Egyiptomi Újbirodalom dominanciájának
kora (Kr. e. 1550-1250\1200) az anyagi kultúra fejlettségének szempontjából sokkal jelentősebb időszak. Ennek a
szakasznak vet véget a nagy általános levantei katasztrófa,
amelyet jobb elnevezés híján, a tengeri népek vándorlásának szoktunk nevezni. Néhány város túlélte a katasztrófát,
és – feltehetőleg jóval kisebb lakossággal – tovább létezett.
(Gáza, Asdód, Askalon, Gát)”.13
Ezután további leletekre is bukkantak, illetve a már korábban feltártakat azonosítani tudták ennek a töredéknek
alapján.

Összefoglalva: Dávid király történelmi valódiságát a Biblia alapján a teológusok nem tudják egyértelműen meghatározni, és bizonyítani, ezért eltérő vélemények születnek.

Az Ószövetségen kívüli források
Néhány éve azonban Biblián kívüli leletek nyomaira is
bukkantak a régészek.
McCarter állítása még így hangzott: „egyetlen ókori felirat
sem említi Dávidot”.11 1993-ban mégis találtak egy olyan
leletet, amelyben Dávid neve fordult elő. Erről így ír Kőszeghy Miklós:
„Néhány éve az Izrael legészakibb területén fekvő Dánból
előkerült egy felirat, amelyen első ízben olvashattuk Dávid
nevét a Biblián kívül. A felirat első töredékét (A-fragmentum) 1993-ban találta meg az Avraham Biram által vezetett
régészeti expedíció. A 22x32 cm-es kő, amelyre a feliratot
vésték, ugyan jóval későbbi kontextusból, egy a Kr.e. VIII.
sz. közepe táján lerombolt falból került elő, a paleográfiai
vizsgálat azonban hamar kimutatta, hogy ennél korábbi.
Két évvel később előkerült két további töredék (B1 és B2)”.12
Itt két további király neve is felmerül. A fordítást Egresi
László készítette el. „Dávid házának királya” szóösszetétel
szerepel benne.
„Dávid kora, vagyis a Kr.e. X. század első fele, a régészeti kronológia szerint a vaskor II-A nevet viseli. Az időszak Palesztina anyagi kultúrájában nem tartozik a csúcspontok közé.

10 Vö. uo. 25.
11 McKenzie, Dávid király életrajz, 27.
12 Kőszeghy, Dávid, 39.

Gerard van Honthorst – Dávid király

A Tel Dan sztélé
Egy ókori dán város, Tel, romjai között végeztek ásatásokat, amikor felfedezték.
„A töredék mérete 32x22 cm a legszélesebb részén. A jobb
széle kivételével mindegyik oldala törött, így az eredeti méretét lehetetlen megállapítani”.14

13 Uo. 44.
14 McKenzie, Dávid király életrajz, 27.
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A Mesa sztélé
A Tel Dan sztélé hatására bejelentették, hogy a „Dávid
háza” kifejezés egy másik, korábban már ismert feliraton is megtalálható. A Mesa sztélé másik neve moabita
kő: 1868-ban Dibon város romjai között leltek rá. Dibon
a Holt tenger Izrael partján elterülő ókori Moáb főváros.
Ez volt a leglátványosabb lelet, amit Izraelben valaha is
találtak. Egy beduin törzs fedezte fel, és mivel az európai
hatalmak mindjárt versengésbe kezdtek, a beduinok elhatározták, hogy tönkreteszik. Felváltva tűzbe és vízbe mártogatták. Csak nehezen sikerült rekonstruálni. A Mesa
sztélé egyidős a Tel Dan sztélével (IX. század második
fele). Mesa arról számol be benne, hogyan tört ki Izrael
igájából. (2Kir 3).15
A Sesonk relief
„Sesonk fáraó reliefje, akit a Biblia Sisáknak említ (1Kir
14,25-27). Sesonk i.e. 925-ös palesztinai hadjáratát dicsőíti. Keneth Kitchen brit egyiptológus felvetette, hogy Dávid
neve is szerepel a listán. Van benne egy kifejezés, amit ő
Dávid magaslataként fordít”.16
Összefoglalva: Habár McCarter és talán még néhány kutató mind a mai napig nem tartja mindent elsöprő bizonyítéknak a régészeti leleteket, a Biblián kívüli archeológiai források nagyban hozzájárultak Dávid király történelmi alakjának bizonyításához.

Jeruzsálem
Jeruzsálem Dávid városa. Ő foglalta el, ő tette a kultusz
központjává, mikor a szövetség ládáját ünnepélyes menetben átvitette; és Jeruzsálem - nem utolsósorban - az
evangéliumok legfontosabb színtere is.
Mit olvashatunk Gaston Maspero könyvében Jeruzsálemről?
„Jeruzsálem fekvése igen kedvező vala. Magaslaton állott.
Keleten, délen, nyugaton a Kedron patak és a Hinnom völgy
határolta. Északon egy kis horpadás. A Joppéból a Jordánhoz és a pusztából Syriába vivő út kereszteződésében volt.

15 McKenzie, Dávid király életrajz, 30.
16 Uo. 32.
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Dávid a királyi városából lemehetett a Jordán völgyén Jerikóba, onnan Gileádba, a tengerpart felé Galileába, Zebulon, Áser, Naftali vidékére”.17
Két amerikai archeológus Jeruzsálemről mint a templomi
kultusz központjáról beszél, ahol ugyanakkor nagyon kevés régészeti leletre bukkantak:
„Jeruzsálem a Krisztus előtti 5. században kezdett lassan
újjáéledni mint a királyi birodalom kicsi, távoli fővárosa és
a kultusz központja. Az ebből az időből származó régészeti maradványok nagyon csekélyek: főleg Dávid városának
magjára korlátozódnak, ahol a korabeli vas korban állt a
település”.18
Bright röviden úgy nyilatkozik a fővárosról, hogy Jeruzsálem új kultuszhely lett, ahol a szövetség ládáját két főpap
őrizte, és ők látták el a vallási ügyeket is.19
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A legrészletesebb magyarázatot Jeruzsálem szinte „archeológiai érintetlenségére” Tóth Kálmántól kaptuk:
„Dávid és Salamon óta Jeruzsálem Izrael legfőbb vallási
és politikai központja. Az evangéliumok színtere is egyben,
viszont évezredek óta lakott hely, és ma is lakott, ezért ásatásokat végezni szinte lehetetlenség. Pont azokhoz a városrészekhez lehetetlen hozzáférni, amelyek archeológiai szempontból a legérdekesebbek lennének. A délkeleti hegyháton
sikerült ásatásokat végezni, ami a város kiindulópontja,

Sion hegynek Jeruzsálem DK-i hegyfokát nevezik, ami 320
m hosszú, és 60-80 m széles.
Az Olajfák hegyének nyugati oldalán egy régi temetőt, sziklasírokat fedeztek fel a középső bronzkor idejéből.
A kánaáni Jeruzsálem az amarnai levelekből is jól ismert.
Dávid elfoglalta az őslakóktól Jeruzsálemet, és újjáépítette
a városfalakat. A város gyors fejlődésnek indult. Elsősorban
észak felé terjeszkedett. A régi várost a templomnegyeddel
az Ófel nevű dombhát kötötte össze”.21
Összefoglalva: Jeruzsálem, amely Dávid városa, azóta lakott terület, amióta a legendás király elfoglalta. Bár ásatásokat nem nagyon lehet végezni, már maga a benépesülése és a felszíni maradványok is bizonyítékul szolgálnak.

Dávid birodalma
Az Encyclopedia Judaica így hozza Dávid és Jeruzsálem
kapcsolatát:
„Nem véletlen történt, hogy Dávid, miután Hebronban
Izrael királyává választották, első tette az volt, hogy a jebuzitáktól elfoglalta és megerősítette Jeruzsálemet. (2Sám
5,9) (1Krón 11,8) Jeruzsálem Dávid idejéig megtartotta
függetlenségét, és az összes izraelita törzsön kívül eső terület volt. Dávid Jeruzsálemet, annak elfoglalásával, a király
rezidenciájává, Dávid városává tette, mert Izrael népe számára vallási és politikai központot kívánt kialakítani. Megakadályozta, hogy a gójok (nem izraelita népek), az északi,
a középső és a déli területekről behatoljanak. Hivatalnokai
segítségével – akik a királyi udvar alattvalói voltak, minden
törzsi kapcsolattól függetlenítve - Jeruzsálemből irányította
az államot”.20

Dávid birodalmának a meghatározására is eléggé eltérő
véleményeket olvashatunk az egyes munkákban.
Gaston Maspero például ezt vallja: „A hagyomány szerint
Dávid még Damaszkuszt is elfoglalta, és a szomszéd kiskirályok meghódoltak előtte. A nép kétharmad része kardélre
került. Ez azonban nem bizonyított (…) Dávid Jahvénak
szentelte a hadi zsákmányt, és Jahve segítette őt, akárhová
csak ment”.22
„A Dávid király által alapított dinasztia közel 500 évig
uralkodott, de szinte minden utóda hitehagyott és istenkáromló lett. Erkölcstelenségük az ország bukását, pusztulását, a nép szétszóradtatását eredményezte”.23

Julius Kronberg alkotása Dávidról
17 Maspero, G., A zsidók ókori története, Anno Kiadó, Budapest
2000, 39.
18 „Throughout the fifth century BCE., Jerusalem slowly revived
as Temple city and capital of a small, remote imperial province.
The archaelogical remains of this period are modest: they are
limited mainly to the ridge of the City of David, where the Early
Iron Age settlement had stood”. Finkelstein–Silberman, David
and Solomon, 220.
19 Bright, J., Izrael története, Budapest 1990, 199.
20 „It was not only an accident that David’s first act after being
made king over all Israel in Hebron, was to capture Jerusalem
from the Jebusites and to fortify it. (II. Sam 5,9) (IChron 11,8)
Jerusalem having maintained its independence until David’s time,
had remained outside of all Israelite tribal territories. With its
capture, David abolished the gentile enclave on the border between
the tribes of the south and those of the center and the north, and

„Dávid városa” volt valamikor. 1961-67 között végeztek
először komoly ásatásokat itt, és ennek alapján pontos képet
kaptak a régi településrendezésről.

turned it into the city which was the residence of the king, „The city
of David”, intended to be the secular and religious center of all the
tribes of Israel. David administered the state from Jerusalem with
the help of officers who were subject to the discipline of the royal
court and cut off from any attachment to the tribal institutions”.
Encyclopedia Judaica (szerk. Skolnik, F. – Berenbaum, M.), 5.
kötet, Keter Publishing House Ltd., Jerusalem 1996, 1323.

John Bright elég részletes leírást ad a dávidi birodalomról:
„Dávid a többi kánaánita városállamot is meghódította,
amelyek még fennálltak Palesztinában. Ezzel Izrael területe jóval megnövekedett. Valójában ez volt Kánaán elfoglalásának befejezése. Az „Izrael” név, amely eredetileg azt a
törzsszövetséget jelölte, amelynek tagjai elfoglalták Palesztina térségének egy részét, most a földrajzi egységet jelentette,
amely lényegében az egész országot magában foglalta.
Izrael már nem törzsi szövetség volt, hanem egy karizmati21 Tóth, K., A régészet és a biblia, Református Egyház Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya, Budapest 1978, 142.
22 Maspero, A zsidók ókori története, 40-41.
23 Kirsch, Dávid király, Izrael uralkodójának igaz
élettörténete, 33.
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A vallási kultusz

kus király alatt egy összetett
birodalom. Magába foglalta Kelet és Nyugat-Palesztinát, a pusztától a tengerig.
Bekebelezte a palesztinai
kánaánitákat, a filiszteusokat. Moáb, Edom, Ammon
hűbéradót fizetett”.24
Az Encyclopedia Judaica-ban ezt olvashatjuk:
„Dávid háborúi a környező népekkel szemben kezdetben a védekezés célját
szolgálták Júda és Izrael
érdekében, de végül egy kiterjedt birodalmat hozott
létre, ami a hagyomány
szerint az Eufrátesztől az
egyiptomi folyóig terjedt”.25
Az Ígéret földjének határai- Marc Chagall festménye
ról azt írja Jonathan Kirsch,
hogy habár Isten Ábrahámnak ígéri Kánaánt, a Biblia
nem tesz említést arról, hogy Dávid uralkodásának idején
bármikor is megközelítette volna ezeket a birodalmi dimenziókat. Salamon után pedig csak csökkent.26
Összefoglalva: A kutatók véleménye a Dávid által felépített új országról is megoszlik. Egyesek szerint igazi birodalmat hozott létre egy kultikus központtal, melynek
élén egy karizmatikus király áll, JHWH szolgája, mások
szerint a dávidi Izrael birodalomnak semmiképpen nem
nevezhető, sőt meg sem közelítette azokat a méreteket,
melyeket Isten Ábrahámnak ígért.

24 Bright, J., Izrael története, Református Egyház Zsinati
Irodájának Sajtóosztálya, Budapest 1990, 195–199.
25 „David’s wars with surronunding nations began as defensive
actions on behalf of Judah and Israil and ended with the setting
up of an empire that extended according to tradition – from the
River Euphrates to the River of Egypt”. Encyclopedia Judaica, 5.
kötet, 1322.
26 Kirsch, Dávid király, Izrael uralkodójának igaz élettörténete,
24.
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Bár a templomot Salamon
építette fel, a vallási kultusz
megteremtése és a Messiás házának „felépítése” Dávid király
nevéhez fűződik.
Kőszeghy Miklósnál ezt olvashatjuk:
„Az 1Krón hosszasan foglalkozik a királlyal, hiszen a 11.
és a 29. fejezetek között ő áll a
középpontban. De vajon csakugyan ő a Krónikás érdeklődésének a tárgya? Nem. A királynál
sokkal fontosabb a templom.
Dávid természetesen nem épített templomot az Örökkévalónak, és ezt a Krónikás is nagyon
jól tudta. Ezek után úgy építette
fel a király karrierjét, mintha
az túlnyomórészt a majdan felépítendő templom berendezésével foglalkozott volna. Dávid
beosztja a templomi levitákat (1Krón 23), osztályokba sorolja a papokat (1Krón 24), megszervezi az énekesek szolgálatát (1Krón 25), de figyelméből még a kapuőrökre is futja (1Krón 26). Minden készen áll már, csak még egy apróság
hiányzik: a templom”.27
Végezetül egy szertartást szeretnék idehozni Slaughter,
amerikai kutató könyvéből, amely az első zsengék beszolgáltatásának megünneplését írja le:
„Az ünnep délután kezdődött, amikor az emberek kezdtek
beözönleni a városba. Az oltárt egy árnyékos ligeten állították fel. Egy kórus himnuszokat és hálaadó énekeket énekelt,
míg mások síppal, dúdolva, zsoltárokat énekelve, vagy a szófár hangjával kísérték. Az emberek a liget közepén, Abiatár
előtt gyűltek össze, ahol az áldozati oltár állt, mert ő vezette
a ceremóniát. A főpap korábbi rezidenciája Nob, papi központú város volt. Szokás szerint kiválasztottak egyet az emberek közül, aki a főénekes lett. Közös megegyezés alapján
ezt a tisztet Dávid kapta, akit régóta és széles körben úgy
27 Kőszeghy, Dávid, 38.

Tudomány

Effata 2018 • ÔSZ–TÉL

ismertek, mint az Úr nagy kegyeltje és egész Izrael legékesebb énekese. Amint a két ember felállt az oltár mögé, az
emberek felsorakoztak, hogy a hagyomány szerint az idei
gyümölcstermésük első zsengéjét beszolgáltassák ajándékként az Úrnak, hálából a jó termésért és az ellenségtől való
megvédésért. Hamarosan tele lett az oltár árpa- és búzaterméssel, szőlővel, datolyával, fügével és egy fiatal baromfival,
valamint egy újszülött és egy fiatal báránnyal.
Tulajdonképpen az első zsengék ünnepe egy még régebbi
szokásból származik, az elsőszülött feláldozásából, ami
Kánaánban elterjedt gyakorlat volt egészen addig, amig
a héberek el nem foglalták azt a területet. Ábrahám, a
héberek atyja, Istennek való engedelmességből és hitének bizonyításául, egyetlen fiát, Izsákot, Morija hegyén,
Jeruzsálem szomszédságában az oltárra helyezte. Azóta
helyettesíti az emberi áldozatot az első zsengék áldozata, ami az elsőszülöttek kiváltása, a papnak való rituális
megfizetése”.28
Összefoglalva: Mivel a Biblia egyértelmű teológiai állásfoglalást mutat arra vonatkozólag, hogy hogyan teremtette meg Dávid a vallási kultuszt, a teológusok egyetértenek
abban, hogy mindez Dávid nevéhez fűződik.
Minden, amit Dávid király létrehozott, maradandónak és
öröknek bizonyult: a liturgia, a zsoltárok, Jeruzsálem, a

28 „The festivities opened in the afternoon, when the people began
pouring from the city to a shady grove where an altar had been set
up. A group of singers chanted a hymn of thanksgiving while others
accomponied them on pipes, timbrels, psalters and the sophar. In
the heart of the grove where the altar of sacrifice had been set up,
the people gathered before Abiathar who presided at the ceremony
because of his former residence at the priestly center of Nob. It was
the custom to select one from among the people as chief singer. By
common consent this honor was given to David, already known
far and wide as the sweetest singer in all of Israel, and one highly
favored by the Lord. As the two men stood beside the altar, the
people filed by, bearing the traditional gifts of first fruits. These
were offered to the Lord in thanks for their good harvest and for
the defeat of the enemy. Soon the altar was piled high with budles
of barley and wheat, grapes, dates, and figs, along with a young
fowl, a kid, and a baby lamb.
Actually, the Fesival of the First Fruits had sprung from an even
older custom, the sacrifice of the first-born, which had been widely
practiced in Canaan when the Hebrews had come into the land.
In obedience to God’s order and as a proof of his faith, Abraham,
the father of the Hebrews, had placed his only son, Isaac, upon an
altar on the hill of Moriah in the neighbourhood of Jerusalem. …
ever since, the sacrifice of the first fruits and the ritual payment
to a priest of a ransom for the first-born had taken the place of
human sacrifice”. Slaughter, F. G., David warrior and king,
Hutchinson, Cleveland 1962, 183.

Messiás háza…A templom, aminek a megépítése nem az
ő nevéhez fűződik, múlandó, veszendő lett.
Dávid király, aki az Ó- és az Újtestamentum összekapcsoló alakja, ma már bizonyítottan nemcsak kitalált teológiai
figura, hanem valódi személy volt. Dávid házára vonatkozólag rengeteg midrás anyagra, haggadára is bukkantam. Vannak haftarát követő áldások, melyek szintén Dávid házával kapcsolatosak. A Soferimben is megtalálható
több fajta változatban néhány áldás Dávid házára utalva.
Azonban még a zsidóságban sem egyértelmű a hozzáállás.
Néhol fellelhetők ellentétes vélemények a dávidi dinasztiával kapcsolatban, hiszen a moábita Ruthtól származik.
Mindezek a vélemények megtalálhatók az Encyclopedia
Judaica-ban.29
A zsoltárok nagy része szintén a király nevéhez fűződik,
és egyaránt összekapcsoló fonalként áll a két szövetség
között.
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Bacsa Dávid

Riesz Benedek

Héven

…hogy örömötök teljes legyen!

Fut a hévem, fut az élet,
Fut velem a reményem.
Elfutott huszonhat évem.
Merre tértem, merre térek?
A múlt mögöttem, férfi lettem;
Szabad lett a hely mellettem.
Mit mondok a jövendőnek?
Fut a hévem, fut a szívem...
Elfutott már annyi lélek.
Jóbarát és ellenségek,
Küzdelmek, szenvedélyek,
Fut, fut velem a hévem.
Igyekszem, én igyekszem...
Jónak lenni az életben.
Gyermekinek, őszintének,
Hogy nyugodtan célbaérjek.
Haza... hazavisz a hévem,
Hol vár áldás, hol vár béke.
Elnézek a messzeségbe...
Fut az élet, fut a hévem.

Mécs László

Ennyi az egész
(részlet)
Hagytam magam szeretni, mint a gyermek,
Csak annyit tudtam, Valaki szeret.
a Jézus Krisztus ember-ideálja.
Valaki nagyobb minden boldogságnál,
Hagytam magam vezetni, mint a gyermek.
minden csendnél és minden szerelemnél, A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség,
nagyobb a Földnél és nagyobb az égnél. csak megy, ha küldik, s nem tudja miért.
Tudtam, szeret. És ennyi az egész.
És küldtek. Mentem. Ennyi az egész.

Beszámoló az Átlényegülés kiállításon tett látogatásunkról

Hol találhatjuk meg a boldogságunkat? Merre vezet a mi
utunk? Hogyan tudnánk erőt meríteni a hétköznapokhoz?
A Válasz csak egy karnyújtásnyira van. Minden nap találkozhatsz Vele, Ő vár rád az Oltáriszentségben! Hív, hogy a
legbensőségesebb módon találkozzatok, hogy meríts az Ő
erejének, örömének és békéjének kimeríthetetlen forrásából, hogy Nála találd meg a gyógyulást, hogy fáradtságodra
felüdülést nyerj.
Ezt, a keresztény élet középpontját dolgozta fel a csodák és
a művészet nyelvén az Átlényegülés kiállítás, melyet néhány
kispappal közösen tekintettük meg, s mely a közelgő Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében valósulhatott meg.
A tárlat az Eucharisztia négy dimenzióját világította meg,
a jelenlétet, mint a valóság mögötti valóságot, az áldozatot,
mint Krisztus üdvözítő tettét, az életet, hiszen
Ő éltet bennünket, és örök életre, az Ő társaságába hív minket, illetve az átlényegülést, mely
utalhat akár a mi lényegünk formálására is,
mivel Őáltala tudunk növekedni hitben, szeretetben.
Néhány művészeti alkotás különösen megragadott engem. Ilyen volt például az a festmény, amelyen János áldoztatja Máriát, aki így
valóban személyesen találkozhatott Fiával. A
három királyokat megjelenítő képen felismerhettük, hogy Ő valóban mindenkihez szól, a
teljes emberiséget a közösségébe hívja. A Padovai Szent Antal egy legendáját megörökítő
mű egy szamarat ábrázolt, amely az ostya láttán
nem kételkedett, hanem térdre borult. Gonza-

tatta, hogy sokan életük végén bizalommal tekintettek az
Eucharisztiára, hogy aztán a végtelenben találják meg otthonukat, a végtelen Szeretet társaságában.
Számos eucharisztikus csodáról is olvashattunk, amelyek
talán segíthetnek minket, hogy ne a külső megjelenést lássuk, hanem hogy felismerjük a lényeget. Szembesülhettünk
azzal, hogy az Eucharisztia valóban gyógyít testet és lelket
egyaránt, és Ő önmagát ajándékozza nekünk.
Krisztus szeretne étek lenni a mi életünkben is, és buzdít
minket, hogy vegyétek, keressétek, tegyétek, szeressétek,
hirdessétek! Nagy-nagy öröm van Őbenne, a Vele való találkozásban – mindemellett arra hív, hogy teremjünk gyümölcsöt, szóljunk, tegyünk, mosolyogjunk és szeressünk
Általa, és maradjunk meg az Ő szeretetében, hogy örömünk
teljes legyen!

ga Szent Alajos története is megerősítő volt, aki
a trónról mondott le, hogy életét Istennel élje,
hogy Neki szolgáljon. Több festmény is bemu-
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Havasi Katalin

Az Eucharisztia hitigazságai a
Legméltóságosabb Oltáriszentség
litániájának megszólításaiban
„Az Eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa,
amely magába foglalja az Egyház minden lelki javát, magát
Krisztust, aki a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk”1
– tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa. Teste a Szent-

lélek által élő és éltető áldozatra szánt test: életet ad az
embereknek, erőt és békét, hogy szentségben és igazságban tudják végrehajtani küldetésüket életük folyamán. Az
Eucharisztia, az egész Egyház éltető középpontja éppúgy,
mint személyes életünk kegyelmi centruma.
Az Oltáriszentség rendkívüli, egyedülálló, természetfeletti
ajándék a Szentháromságtól. Kimeríthetetlen gazdagsága
abban nyilvánul meg, hogy átfogja, összefoglalja és fölülmúlja a múltat, a jelent és a jövőt.
Az Oltáriszentség gazdag előképei megtalálhatóak az

1 KEK 1324.
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Ószövetségben,2 Újszövetségben,3 a szentmiseáldozatban4
és az eucharisztiát megígérő isteni szavakban.5 Ezek mind
arról tanúskodnak, hogy a Szentlélek, aki a kinyilatkoztatás Lelke előre, pontosan kialakította és elrendezte e
szentség előzményeit, formai követelményeit, szentségi
hatóerejét, hogy amikor Krisztus színre lép az ő órájában,
akkor szeretetének legnagyobb jelét adja: az Isten szolgálatában önmaga kiüresítését – a kenózist, teljes és önkéntes önátadását, ami a végsőkig megy el, annyira, amen�nyire csak képes lehet. Az Oltáriszentség előképei tehát a

2 Melkizedek Sálem királya kenyér és bor áldozatában (Ter
14,18); Húsvéti Bárány (Kiv 12); Manna (Kiv 16,13-31); Kitett
kenyerek, amiket csak a papoknak szabad megenni (2Móz 16,1315) Kenyér és víz, mely erejéül szolgált Illésnek negyvennapi
vándorlása alatt a Hórebig. (1Kir 19,5-8) Jóillatú áldozat (Mal
1,11).
3 Csodálatos kenyérszaporítás (Mt 14,15-21; 15,32-39; Mk 6,3544; 8,1-9; Luk 9,12-17; Jn 6,5-15); Szellemi eledel és szellemi ital
(1Kor 10,3-4).
4 Izsák feláldozása (Ter 22); Húsvéti Bárány (Kiv 12); Kitett
kenyerek (Lev 24,5-6) asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme
láttára (Zsolt 23,5); Levita papok..., aki színem elé áll, és
bemutatja az égőáldozatot, elégeti az ételáldozatot, és naponta
elkészíti a véres áldozatot (Jer 33,18).
5 Jóllakásig esznek majd a szegények (Zsolt 22,27), De ne
romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely
megmarad az örök életre. (Jn 6,27), „Én vagyok az élet kenyere –
felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem
hisz, nem szomjazik soha. (Jn 35) Én vagyok az élet kenyere.
Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a
mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én
vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik,
örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn
48-51), De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak
örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis
valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet
és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem
az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki
engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint
az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi,
az örökké él (Jn 54-59).
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teremtéstől az idők teljességéig egyre világosabbá váltak.
Ennek az ajándéknak mélységes értelmét a nagycsütörtöktől kezdődően a húsvéti misztériumokban,6 az emmauszi eseményekben, a nyolcadik napi megjelenésben,
a mennybemenetel és a pünkösd ünnepével értjük meg.
E felfoghatatlan, meg nem érdemelt ajándék nem szűnik
meg, hanem folytatódik a mi jelenünkben egészen a parúziáig Isten irgalmas szeretetének köszönhetően. A történelemben személyesen jött el az Úr és azóta valóságosan
jelen van az Oltáriszentségben az idők végezetéig. Ezért
mondhatjuk el újra, hogy az Eucharisztia egész életünk
forrása és csúcsa. Az Eucharisztia valóságos, élő és éltető
szentség, ezért megszólítjuk, imádjuk, teljes szívünkből
szeretjük és tiszteljük. Ez a Hálaadás, ami a legkiemelkedőbben a szentmisében valósul meg, ahol Őáltala, Ővele
és Őbenne van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához
(vö.Ef 2,18), akitől „mindennapi kenyerünket” kérjük, és
aki megadja a communióban, ahol egyesülünk a Feltámadott Krisztussal és ebben a közösségben mi, a zarándok
Egyház egységbe kerülünk a szenvedő és megdicsőült
szentek közösségével, a látható és láthatatlan teljes Anyaszentegyházzal.
Az Eucharisztiát megszólítjuk a Legméltóságosabb Oltáriszentség litániájában is, ami a legpontosabb összefoglalása
az Oltáriszentség hitigazságainak. Imádkozása elősegíti az
emberi értelem és akarat szeretetteljes és engedelmes, illő
és üdvös hódolatát és felkészíti a lelket a viszont szeretetre. Tanulmányomban a litánia egyes invokációit vettem
alapul, és vizsgáltam meg jelentésük mélyebb értelmét a
Szentháromság vonatkozásában.
Az Oltáriszentség megszólításai a Szentháromság tevékenységét tükrözik, amit a teremtő Atya Isten, a Megváltó Fiú Isten és a preexisztens Egyház, a Szentlélek Úr
Isten működése hatja át, mely az Egyház életében válik folyamatosan valóra. Az első három megszólítás az
Atya-Fiú-Szentlélek vonatkozásrendszerét mutatja be
úgy, ahogyan az Oltáriszentség a teremtés, a megváltás és
az egyházszervezés munkáját végzi mennyei Atyjával és a
Szentlélekkel teljes összhangban.

6 Mk 15-16; Lk 22-24; Mt 26-28; Jn 18-21.

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá
Az Élő kenyér a Szentháromságban az Atya Isten adománya, amely a Mózesnek adott manna ingyenes ajándékának újszövetségi beteljesedése. „a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek, hogy így megalázzon és próbára tegyen, végül azonban jóra fordíthassa
sorod.” (MTörv 8,16) Jézus olyan égből szállott élő kenyér,
akit a mennyei Atya ad, hogy élete legyen a világnak. A
Mózes által kapott manna és Jézus, mint az Atya végleges Mannája közötti különbséget adja tudtul Jézus János
evangéliumában: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem
Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja
nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere,
aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” (Jn 6,32-33)
És végül önmagát, a saját testét és vérét azonosítja ezzel
a kenyérrel: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.
Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a
testem a világ életéért.” (Jn 6,51).7 Minden szentmisében
újjáteremt bennünket az Eucharisztia és azt kérjük Istentől, hogy ezzel az élő kenyerével táplálja a próbatételek,
küzdelmek és kísértések közepette elfáradt Egyháza hitét
és szeretetét.8

Elrejtett Isten és Üdvözítő
A Fiú Isten kettős természetéről és az Atyától kapott Megváltó küldetéséről van szó, amit a próféták előre hirdettek.
(Iz 45,8-15) A küldetés, amelyért Jézus közénk jött, a húsvéti misztériumban teljesedett be, ami az új és örök szövetség. A megváltás óráiban azonban Krisztus istensége
és üdvözítő terve rejtve maradt és „senki sem ismerte fel a
világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát.” (1Kor 2,7-8) Krisztus személyesen maga az elrejtett valóság, mivel benne
valósul meg Isten végső önkinyilatkoztatása, az emberiség üdvözítése és Isten népében való egybegyűjtése. Isten
sohasem válik uralhatóvá, birtokba vehetővé. Éppen ezért
feltárulkozva is megőrzi rejtettségét, sőt minél közelebb

7 XVI. Benedek pápa, Sacramentum Caritatis A szeretet
szentsége kezdetű apostoli buzdítás, SZIT, Budapest 2007, 7.
8 Vö. Puskás, A., Mysterium fidei és sacramentum caritatis, in
Communio XXVI (2018/1–2), 39.
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jön az emberhez, annál inkább feltárul a fel nem fogható
nagysága, fönsége. Nem szűnik meg misztériumnak lenni. Az isteni misztérium annak tárul fel, aki hittel közeledik hozzá. Az Eucharisztia is éppen ezért az isteni szeretet
hittel megközelíthető misztériuma, hogy aki megnyílik az
embernél és a világnál nagyobbra és engedi, hogy Isten a
szeretetével meggyőzze, azt már maga Isten vonzza, magához ragadja, átalakítja és birtokba veszi.9

2,20) volt és marad.”10 Az Eucharisztia is az apostolokon
alapszik, nem mintha a Szentség nem magától Krisztustól
eredne, hanem mert Jézus az apostolaira bízta, és ők hagyományozták ránk utódaik által. És az Egyház az Úr parancsának engedelmeskedő apostolokat követve ünnepli
az Eucharisztiát századokon át.11
A második hármas csoport a Szentháromság fényében a
zarándok Egyház misztériumára mutat.

Választottak gabonája

Szüntelen tartó áldozat

A gabona az élet forrása, amit Jákob története jól illusztrál. Amikor Jákobnak elfogyott a búzája, fiait –ismeretlenül ugyan – testvérükhöz küldte, saját kedveltjéhez,
Józsefhez, aki Isten kiválasztottja és Krisztus előképe. Így
lett Egyiptom búzája a kiválasztottnak: Jákobnak, azaz Izraelnek is búzája az éhínség idején. „Jákob hallotta, hogy
Egyiptomban van gabona, ezért így szólt fiaihoz: „Mit késlekedtek még? Nézzétek, hallottam, hogy Egyiptomban van
gabona. Menjetek oda és vegyetek gabonát, hogy életben
maradjunk és ne haljunk meg.” (Ter 42,1-2) Az egyiptomi
kivonulás idején a választott népnek, Izraelnek pászkája a keresztény húsvét előképe
lett. A pászka, mint kovásztalan kenyér, tiszta búzalisztből készült.
Ez lett az Újszövetségben Jézus
kovásztalan kenyere. Az evangéliumban az Eucharisztia két asztala, az Ige és az áldozat asztala
jelenik meg. Jézus a magvető példázatában önmagát magvetőnek
és vetőmagnak nevezi, aki az örök
élet magvait hullatja bőven a földbe. (Mt 13,1-3.18; Mk 4,1-20.25;
Lk 8,4-15.18) Ez az Egyház igehirdetésének kiindulási pontja, amiben
megvalósul a Szentlélek műve, aki mindent eszébe juttatott és megtanított az apostoloknak, amit
Jézus tett és mondott, hogy Igehirdető-magvető munkájukban ne maradjanak tanácstalanok, hatástalanok és
árvák. Az Egyház apostoli, azaz „az apostolokra, a Krisztustól kiválasztott és elküldött tanúkra alapított épület (Ef

„Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy,
mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek
meg ünnepnapnak mindörökre.” (Kiv 12,14). „Ez legyen
az Úrnak törvényes, állandó és örökös áldozata. Mutassák
be a bárányt, az ételáldozatot és az olajat minden reggel,
mindenkor.” (Ez 46,14) Az Atya Isten előtt álló szüntelen,
engesztelő áldozat a zarándok Egyházban a világ végéig
fennálló Krisztusi áldozat, amelynek alapja az Eucharisztia alapítása és Krisztus parancsa: „Ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre” (Lk 22,19). Az előkép valósággá válik,

9 Vö. Uo.
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azért alapítja meg az utolsó vacsorán mindvégig elmenő
szeretetének ezt a nagy szentségét, azért ajándékozza a
zarándok Egyházának az Eucharisztiát és rendeli el annak
ünneplését, hogy a történelem századai során az Egyház
Eucharisztia ünneplésében folyamatosan megvalósulhasson, jelenvalóvá válhasson megváltásunk nagy műve és
részesedhessünk annak kimeríthetetlen gyümölcseiben.13
Krisztus húsvéti misztériuma nem maradhat csupán a
múltban amiatt, hogy ő halálával lerombolta a halált, és
mindaz, amit ő minden emberért tett és elszenvedett,
részesedik az isteni örökkévalóságban, s így fölülmúlja
az időt és jelenvalóvá lesz a zarándok Egyház számára.14
Azért léphetünk be Jézus „órájába”, a megváltás órájába,
mert a föltámadott Krisztus Isten örök jelenéből „belép” a
mi történelmünk jelenébe; minden szentmisében Ő érkezik hozzánk megváltó áldozatával. Ő, aki föltámadottként
is folyamatosan közbenjár értünk és bemutatja az Atyának
egyszer s mindenkorra véghezvitt tökéletes önátadásának
áldozatát, maga mellé vesz és bevon bennünket áldozati
cselekményébe. Vele együtt ajánlhatjuk fel az Ő áldozatát
az Atyának, s ajánlhatjuk fel Őáltala és Őbenne a saját áldozatunkat is. Az Eucharisztia ünneplése végső soron azt
célozza, hogy zarándoklétünk idején már egyesüljünk Jézus önátadásának aktusával, részeseivé váljunk önátadása
dinamikájának.15

Tiszta felajánlás

a régi szertartás beteljesedett, és véglegesen felülmúlta
azt Isten megtestesült Fia szeretetének ajándéka.12 Jézus

10 KEK 857.
11 II. János Pál pápa, Ecclesia de Eucharistia. Az Egyház az
Eucharisztiából él kezdetű enciklikája, SZIT, Budapest 2003, 27.
12 XVI. Benedek pápa, Sacramentum Caritatis, 11.
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„Nem találom kedvemet bennetek – mondja a Seregek Ura
–, nem fogadom szívesen kezetekből az ételáldozatot. De
napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között.
Jóillatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között
– mondja a Seregek Ura” (Mal 1,10-11) Malakiás jövendölése a szentmiseáldozatban teljesedik be. A Szentmise
valóban szent és tiszta áldozat, mert szent a bemutató
személye és tiszta az áldozati adomány maga: Jézus Krisztus. Krisztusnak, mint az emberiséget képviselő Főpapnak
áldozata a legteljesebb és legönzetlenebb önfelajánlása.
Krisztus a Főpap, az Oltár és az Áldozat, mint minden

13 II. János Pál pápa, Ecclesia de Eucharistia, 11–12.
14 KEK 1085.
15 Vö. Puskás, Mysterium fidei és sacramentum caritatis, 34.

tisztaság mintája, ezért csakis tisztán lehet benne részt
venni. A szolgálati papság a szentelés révén megköveteli
a teljes Krisztushoz hasonulást. A papnak e döntésében
ugyanis különleges kifejezést nyer az odaadása, mely hasonlóvá teszi Krisztushoz, és önmagának kizárólagosan
Isten országáért való fölajánlása.16 „Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok” (Róm
12,1).- mondja Szent Pál. Ebben a buzdításban fölmerül a

személynek az egész Egyházzal közösségben történő teljes fölajánlása. A katolikus tanítás ugyanis állítja, hogy az
Eucharisztia, mint Krisztus áldozata az Egyház és ezért a
hívők áldozata is. Az Isten előtt kedves kultusz így új életstílussá válik a zarándok Egyházban, mely minden körülmények között és minden apró részletet fölmagasztal, ha
Krisztushoz kapcsolódva, Istennek fölajánlott áldozatként
élik meg.17

Legtisztább asztal
A Szentlélek, mint a közösség Lelke működik az Egyházban, ahol szorosan összetartozik az Ige asztala, az Eucharisztia asztala és a szegények asztala, erről tanúskodik
Lukács, amikor ezekkel a szavakkal írja le az ősegyház
életét: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításá-

16 XVI. Benedek pápa, Sacramentum Caritatis, 24.
17 Uo. 70–71.
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ban, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban.”
(ApCsel 2,42)18 Az Eucharisztia liturgiáját minden szentmisében megelőzi Isten Igéjének liturgiája, és a két „asztal”, tudniillik az Ige és a Kenyér asztala egységet alkot a
zarándok Egyház javára. Ez az összetartozás mutatkozik
a János-evangélium eucharisztikus beszédében, melyben
Jézus tanítása misztériumának alapvető bemutatásáról
áttér a sajátos eucharisztikus jelleg magyarázatára: „Az
én Testem valóban étel, és az én Vérem valóban ital” (Jn
6,55). 19 A Szentlélek Úristen szeplőtelen népét egy asztalhoz összegyűjtő tevékenysége az egység jele.
A harmadik hármas csoport megszólításai az eszkatonba,
a végidőbe mutatnak.
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Elrejtett manna
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: A győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak
aki megkapja.” (Jel 2,17) A történelem századain keresztül
a mennyei haza, az örök lakoma felé zarándokló Egyháznak az Eucharisztia az úti eledele. Az elrejtett manna az
örök boldogság eledele. Jézus a győzelem jelét adja a hűségeseknek, mely feljogosítja őket, hogy bejussanak az örök
életre.22

Isten csodáinak emlékezete
Angyalok eledele
Az Eucharisztiának eszkatológikus irányultsága van, mely
kifejezi és megerősíti a közösséget a mennyei Egyházzal.
Amit az Atya adományoz az angyalok számára a megtestesülés előtt az válik mennyei eledellé a kiválasztott nép
számára is. „A népedet angyalok eledelével tápláltad, és fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amely
megadott minden élvezetet, és minden ízlésnek megfelelt.”
(Bölcs 16,20) Létrejön a közösség a zarándok Egyház és
a megdicsőült Egyház között. Nem véletlen, hogy a latin
szertartás eucharisztikus imádságaiban tisztelettel emlékezünk meg a mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriáról,
Urunknak, Jézus Krisztusnak Édesanyjáról, az angyalokról, a szent apostolokról, a dicsőséges vértanúkról és az
összes szentekről. Miközben ünnepeljük a Bárány áldozatát, az égi liturgiához kapcsolódunk, ahhoz a megszámlálhatatlan sereghez, amely azt kiáltja: „Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” (Jel 7,10) Az Eucharisztia valóban az ég megnyílása a Föld felé. A mennyei
Jeruzsálem dicsőségének egy sugara, mely áthatol a mi
történelmünk felhőin és megvilágítja utunkat.20 „Milyen
felemelő érzés, hogy földi eucharisztikus liturgiánk bekapcsolódik az angyalok és szentek mennyei liturgiájába,
s velük egységben dicsőítjük Krisztus által a mindenható
Atyát a Szentlélekkel együtt.”21

18 Vö. Puskás, Mysterium fidei és sacramentum caritatis, 39.
19 II. János Pál pápa, Mane nobiscum Domine, 11–12.
20 II. János Pál pápa, Ecclesia de Eucharistia, 19.
21 Puskás, Mysterium fidei és sacramentum caritatis, 38.
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Az Egyiptomból való kivonulás, Izrael emlékezete az elnyomás alóli szabadulásra. Krisztus szabadító, átváltoztató
cselekedetei pedig emlékezet minden szentmisében a bűn
rabságából való szabadulásra. (Lk 22,19) Az Eucharisztia
ünneplése tehát: Ünneplő emlékezés – amely lehetőséget
ad arra, hogy igent mondjunk az új és örök szövetségre.
A múltat jelenbe hozó megemlékezés – amelyben jelenvalóvá válik Krisztus és az Ő áldozata. Önátadó emlékezés
– hiszen az Egyház, a Krisztusban hívők közössége igent
mond Krisztus áldozatára, Krisztus áldozatához kapcsolja saját áldozatát felajánlva önmagát a mennyei Atyának. Gyümölcsöző megemlékezés – mivel az Eucharisztia
megünneplése és a szentáldozás személyes és közösségi
szempontból is örök ajándék az Egyházban.23A Szentlélekben az Eucharisztia Isten csodáinak teljes foglalata és
örökkön élő emlékezete.

Természetfölötti kenyér
A keresztség nélkül nem járulhatunk az Oltáriszentséghez. Ez az első beavató szentség, ami belénk oltja a természetfölötti életet, megadja a „fizikai” képességet, hogy a
szentségi kenyérrel táplálkozzunk. Nem csak képességet,
hanem jogot is ad az eucharisztikus kenyér vételére. Beleolt Krisztus titokzatos testébe s ezzel valóságos teste vételére felkészít és feljogosít.24 Az Eucharisztiának mindezen

22 KNB - Szentírás értelmezése (Jel 2,17).
23 Dolhai, l., A szentségek teológiája, SZIT, Budapest 2015.
24 Bangha, B., Az Eucharisztia, http://www.ppek.hu/konyvek/

dimenziói kapcsolódnak egy olyan szemponthoz, mely
leginkább próbára teszi hitünket, és ez a „valóságos” jelenlét misztériuma. Az Egyház egész hagyományával össz
hangban mi hisszük, hogy az eucharisztikus színek alatt
Jézus valóságosan jelen van. A természetfölötti kenyér az
Atyaisten teremtő átlényegítő és újjáteremtő hatalmával
adott kenyér, azaz a transzszubsztanciációval létrehozott
Oltáriszentség.
„Az a szeretet, ami Jézus Krisztus emberségében megjelent és megdicsőült jelen van közöttünk az Eucharisztiában látható módon, mint életadó áldozat és lelki táplálék.
Az Egyház szilárdan hisz abban, hogy a Feltámadott itt
valóban egészen és teljesen önmagát adja. Ebben a szentségben benne van Krisztus teste, vére, lelke, sőt még istensége is. Krisztus nem csak szimbólumot, hanem valóban
önmagát adja, hogy találkozzunk vele.”25

Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf (Utoljára ellenőrizve:
2018. 05. 10.).
25 Dolhai, A szentségek teológiája.

Testté lett Ige
„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az
Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság
tölt be.” (Jn 1,14) „Az Eucharisztia a jelenlét misztériuma, mely által a leginkább megvalósul Jézus ígérete, hogy
velünk marad a világ végezetéig.”26 „Én veletek vagyok
minden nap...” (Mt 28,20) „A teremtett valóság az Oltáriszentségben találja meg legnagyobb felmagasztalását. (…)
Az Úr a megtestesülés misztériumának csúcspontján egy
anyagdarabon keresztül akart eljutni lényünk legmélyébe. Nem felülről, hanem belülről, hogy saját világunkban
találkozhassunk vele. Az Eucharisztiában már megvalósult a teljesség, s ez az univerzum éltető középpontja, a
szeretet és az élet kiapadhatatlan, túlcsorduló forrása. Az
Oltáriszentségben jelenlévő megtestesült Fiúban az egész
kozmosz hálát ad Istennek.”27

26 II. János Pál pápa, Mane nobiscum Domine, 16.
27 Ferenc pápa, Laudato si’. Áldott légy kezdetű enciklikája,
SZIT, Budapest 2015, 236.
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Szent Ostya Áldásnak Kelyhe

Befejezés

Isten népének újjáalkotásában döntő pillanathoz érkezetünk. „Az ószövetségi pászkalakomát Jézus átalakítja saját
pászkájának, azaz a szenvedés, a halál és a feltámadás által
az Atyához történő „átmenetelének” (Jn 13,1) elővételező
ünnepévé. Jézus az Eucharisztia alapításával kifejezi, hogy
az Ő pászkája szabadít meg a bűn és a halál fogságából,
az ő pászkája gyűjti egybe Isten szétszórt gyermekeit Isten megújított népébe. Az Eucharisztia Jézus pászkájának az ünnepe, Isten újjáalkotott népe istentiszteletének
a középpontja. Ugyanígy a szövetségkötés ünnepe is. A
Sínai hegynél kötött szövetséget Mózes azzal pecsételte
meg, hogy az áldozati állat vérével meghintette az Isten
jelenlétét jelképező oltárt és a népet, s ezt mondta: „Ez a
szövetség vére” (Kiv 24,8). Az utolsó vacsorán Jézus így
szólt a kehelyben lévő bor felett: „ez az én vérem, a szövetségé” (Mt 26,28). Az Eucharisztia megalapításával Jézus szövetséget köt, s ily módon alkotja újjá Isten népét.
A Jézus vére által kötött szövetség az az új szövetség (Lk
22,20), mely Jeremiás jövendölése szerint (Jer 31,31-34),
újjáalkotja az ember belső világát, bűnbocsánatot és elmélyült istenismeretet ad, s ezzel megújítja és egybegyűjti
Isten népét is. „Az Eucharisztia az újszövetség megkötésének és az újszövetségi nép megalkotásának az ünnepe.
Ez a nép magában foglalja a „sokakat”, mindazokat, akikért Jézus szenvedő Szolgaként (Iz 52,13-53,12) áldozatul
ajánlotta fel önmagát a bűnök bocsánatára.”28 „Az áldás

A legméltóságosabb Oltáriszentség litániájában foglalt megszólítások – mint a tanulmányomból kiderült –
egyenként mélységes vonatkozási rendszerrel bírnak. Itt
most csupán néhány invokáció kielemzésére kerülhetett
sor, de ezek is jelzik az Eucharisztia kifürkészhetetlen
nagyságát, ami a végtelenséget is betölti és magába foglal
minden misztériumot, hogy mindig új és új nézőponttal
és gondolatokkal ajándékozza meg azt, aki teljesen átadja
magát szeretetének.

kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való
részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés?”(1Kor 10,16)

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük,
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk
és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden
emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus
Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

28 Puskás, Mysterium fidei és sacramentum caritatis, 36.

Lőw Gergely

Akarni szeretnék
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Akarni szeretnék, de csak
Szeretni tudok.
Dönteni akarnék, de csak
Építek, napok
Szállnak el,
Én maradok.
De élni kell,
Ez adatott,
És azt hiszem,
Hogy így jó is vagyok.
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Pintér Álmos

„Mondd meg nekik,
hogy nagyon szeretem Õket,
és nem a bÛneiket nézem.”

Beszámoló a Forráspont ifjúsági eucharisztikus napról
Amikor szentségimádásában Fábry Kornél atya azt kereste, hogy mit üzen Jézus a magyar ifjúságnak, ez a mondat
találta meg a szívét. Már akkor is egész lehetett volna a
program, ha csak ezen az egy mondaton elmélkedünk.
Talán benne van minden lényeges, sőt annál a kétezer fiatalnál is többnek juthat belőle, mint aki ott volt. Jó idetenni az elejére, hogy el ne felejtsük.
Aki részletekre kíváncsi, hogy mi minden történt, az előtt
nyitva áll az internet, a Kurír és az Új Ember is hozott le
cikket az eseményről, és a Youtube-ra felkerültek a helyszínen készült felvételek. Érdemes elolvasni azokat. Így élek a
szabadsággal, és még ezeknél is
szubjektívebben osztom meg a
véleményemet.
Egy nap Jézussal. Mi az örökkévalóságot szeretnénk az ő társaságában tölteni. Egyelőre, mára
elég egy nap. Két év múlva már
egy egész hetünk lesz rá. A szervezők kitettek magukért, ez vitathatatlan. Mindent megtettek
annak érdekében, hogy felejthetetlenné tegyék a találkozót.
A látvány, a technika, a hang, egyszóval minden a helyén
volt. Fiatalos, élettel teli, mégsem giccses. Neves embereket hívtak, hogy a színpadra állva tanúságot tegyenek. De
mégis, Jézus nagyobb rendező mindenkinél.
Jézusról szólt ez a nap, arról hallhattunk, hogy hogyan
változtatott meg fiatalként az ő befogadása életeket, kinek így, kinek úgy. Gersei Csenge 19 évesen kiállt a színpadra több, mint kétezer ember elé tanúságot tenni erről,
holott néhány évvel ezelőtt még az anorexiával küzdött,
és még önmaga előtt sem vállalta föl magát. Jézus meg-

szabadította, meggyógyította, szeretetével átformálta.
Fábry Kornél atya is kereső katolikusként kezdte 22 évesen, és talált. És egyikük sem bánta meg, sőt… Hodász
András atya tanításában a maga stílusában mutatta meg
nekünk, hogy a mi boldogságunk az valódibb boldogság, mint amit a világ valaha is nyújtani tud. Mégsem
kerülte el azt a mindannyiunkra leselkedő hajszálnyi, de
mégis jelentős akadályt, hogy tanításában a katolicizmus
dicsérete már-már kezdte háttérbe szorítani Krisztus érdemeit és személyének, a benne való hitnek és életnek

a központi szerepét. Nem a katolicizmus útja tesz bennünket boldoggá, hanem az Istenhez való közelség, a
vele való életközösség, hogy ő maga vezet bennünket az
Úton. Aki maga Jézus.
Vecsei H. Miklós nevének feltűnése a plakátokon már
önmagában elég lehetett volna, hogy megteljen a terem,
legalább félig. A fiatal színésztől sokat várhattak. Tüzes,
megmozgató tanúságtétel helyett mégis inkább saját belső
tépelődéseibe engedett betekinteni, Krisztust nem tudta
megvallani. Pedig látszott rajta, hogy szeretné. Pál apos-
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tol szavai jutnak az eszembe: „Nem sokan vannak köztetek
olyanok, akik a világ szerint bölcsek, nem sok a hatalmas,
nem sok az előkelő. Isten azonban azt választotta ki, ami
a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s
azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy
megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak.” (1Kor
1,26-28) A hit hallásból van. Szerintem fontos, hogy egy
ennyi fiatalt megmozgató rendezvényen valóban hiteles
tanúságtevőket állítsunk a színpadra, mintsem nagy neveket, akik nem mutatnak Krisztusra.
A szentmise alatt tovább fokozódott bennem a feszültség, nagyobb hangsúly került a külsőségekre, mintsem
az Eucharisztiából áradó egyszerű, de mégis mindennél
nagyobb örömre. És akkor, az átváltoztatás során Jézus
jelenvalóvá vált a maga valóságában. Függetlenül a külső
és belső körülményektől, minden kétséget kizáróan tud-

tam, hogy ezért jöttünk. Találkozzunk Vele. Szentség
imádásban folytatódott ez az együttlét. Mit élhetett át
az a kétezer fiatal, csak az Isten tudja. De ott jó volt nekünk lenni. Hazafelé alig beszélgettem. Lett volna miről,
de mélyebb volt bennem az a békés jelenlét, minthogy
megtörjem.
A kritikus hang ellenére tényleg úgy érzem, van helye a
készületben az ilyen rendezvényeknek. Van még hova készülni, nemsokára itt lesz a konferencia is. Tudatosítsuk a
felelősségünket: az Úr útjainak egyengetése a mi dolgunk,
hogy valóban csúcsa és forrása lehessen a mi életünknek
az Ővele való személyes találkozás.
Van még hova tökéletesednünk. De a lényeg, hogy akármekkora lehetőségünk és perspektívánk is van erre, mégis
mindannyiunknak szól: Mondd meg nekik, hogy nagyon
szeretem őket, és nem a bűneiket nézem.
Jövőre is lesz Forráspont, szeptember 21-én. Aki tud,
jöjjön.
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Germuska Veronika

Egy könyv varázsa
William Paul Young: A Viskó

Körülbelül egy évvel ezelőtt láttam egy filmet, amelynek
története erős érzelmeket váltott ki belőlem, és mély nyomot hagyott a lelkemben. A filmet egy nagyszerű könyv
alapján készítették el, amit eldöntöttem, hogy elolvasok.
A Szent István könyvhéten beszereztem az olvasnivalót,
és nagy izgalommal vártam a vizsgaidőszak végét, hogy
végre neki lássak a lelki töltődésnek.

talja az Ő végtelen, feltétlen, gyógyító szeretetét, amely
győzedelmeskedik és végül begyógyulnak Mack sebei.
Szeretném megosztani veletek az egyik kedvenc idézetemet
a könyvből. A Szentlélek ezt mondja Macknek: „A bizalom
egy olyan kapcsolat gyümölcse, amelyben tudod, hogy szeretnek téged. Mivel te nem tudod, hogy szeretlek, nem tudsz
bízni bennem.”
Ennél többet nem árulhatok el, beszéljen inkább a könyv!

A könyvről
Nem egy könnyed és gyorsan végig lapozható olvasmány.
A könyv stílusa könnyen érthető, de amíg átfolyik az olvasó lelkén, ahhoz idő kell. A regény 254 oldalban meséli el
azt a történetet, ahol a tragédia megütközik az örökkévalósággal. Az istenkapcsolat megteremtésére és javítására
egyaránt alkalmas mű olvasása számomra felért egy lelkigyakorlattal.
Az alaptörténet
A regényben egy család útját - apa, anya, három gyermek ismerhetjük meg. A gyermekek közül a legkisebb (Missy)
egy sorozatgyilkos áldozata lett. Mindenkit mélyen megráz a tragédia. A könyv az apa szemszögét tárja fel. Végigkövethetjük, hogy hogyan dolgozza fel lánya halálát,
hogyan bocsát meg a gyilkosnak, önmagának és Istennek.

Fotópályázatunk 2. helyezettje
Hirling Attila, Pannonhalma
című felvétele
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Kicsit bővebben
A család hívő, de az édesapa, Mack elvesztette bizalmát
Istenben Missy halála miatt. Vádolja Istent, amiért nem
akadályozta meg a tragédiát. Macket magával sodorja az
úgynevezett “Nagy Szomorúság” és képtelen túljutni rajta, feldolgozni a történteket. Egy téli napon azonban levelet kap Istentől, ami gyökerestül megváltoztatja az életét.
Mack egy lelki utazáson vesz részt, amely során átértékel
sok mindent. Istennel való találkozása során megtapasz-
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Sebő Gabriella – Farkas Zita

Koptok között
zarándokként
Miként a kopt szerzetesek Egyiptomban, a sivatagi remeteség szellemiségét éli ma is az egyetlen magyar alapítású
férfi szerzetesrend, Első Remete Szent Pál Rendje, Ordo
Sancti Pauli Primi Eremitae.
Most mi is elindulhattunk Egyiptomba, Remete Szent
Pál nyomában, a Budapesti Sziklatemplom vezetőjének:
Györfi B. Szabolcs OSPPE atyának lelki vezetésével és a
Kopt Tours, különösképpen alapítója: Markó Michael zseniális szervezésének köszönhetően.
Zarándoklatunk során a sivatagi remeteségek és kairói

rendkívüli lendülettel és vidám szívvel élnek. Felelősségtudattal, előre és egymásra figyelve, a rászorulókat segítve,
kölcsönös szeretetben élik meg keresztény hitüket, mint
egy nagy család.
„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

Kik is valójában a koptok? A kopt elnevezés görögül an�nyit tesz, hogy egyiptomi. A koptok azt tartják magukról,
hogy ők az ősi egyiptomiak
természetes utódai, akiknek
ereiben hétezer éves vér folyik. A kopt nyelv a hieroglif
képírásból kialakult démotikus írásból származik, melyet
a görög abc betűivel írtak le,
kissé módosított betűformákkal és kiegészítő betűkkel. Ma
a szent liturgiában használatos, a hétköznapi élet nyelve az
arab lett.
Egyiptomban a fáraók kora
után gyorsan történt a kereszténység elterjedése és a harmadik századra virágzó vallássá
vált. A kopt egyház megalapítása Szent Márk evangélista
Szabolcs atya és Mercurius atya a Szent Makariosz monostorban
(†68) nevéhez fűződik, aki
szent helyek meglátogatása, valamint a kopt kereszté- Alexandria első püspökeként az első afrikai keresztény
nyekkel való örömteli találkozások alkalmával lelkiekben közösségeket vezette, majd itt vált ő maga is mártírrá. A
gazdagodtunk. Hazatérve hálát adunk minden ajándékért kopt naptár időszámítása a legnagyobb keresztényüldözéés kegyelemért, és azért, hogy erőt meríthettünk és ta- sek időszakától, Diocletianus trónra lépésétől datálódik.
nulhattunk a koptoktól, akik minden üldöztetés ellenére Kairóba érkezve elzarándokolhattunk a Szent Márk kopt
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ortodox katedrálishoz épült kápolnában található síremlékhez. Szent Márk ezen ereklyéit 50 éve, a most szentté
avatott Szent VI. Pál pápa szállíttatta Velencéből Egyiptomba. A székesegyház alatt több kisebb kápolna épült,
ezek közül kiemelkedik a Szent Atanáz és modern kori
szent atyák ereklyéit őrző zarándokkápolna.
Megtekinthettük a Kopt Kulturális Központot, ahol a korábbi kopt pápák és az újkori szent vértanuk ereklyéit,
relikviáit őrzik.
„A vértanúk vére, a keresztények magvetése”
(Tertullianus: Apologia 50,13)
A datolyapálma vöröses gyümölcse is a vértanukra emlékeztet, a gyümölcs színe a kiontott vért, a kemény mag
pedig az erős hitet szimbolizálja.
Szent Család Egyiptomban mozaik a Függő templomban
A szervezésnek köszönhetően kis csoportunk találkozhatott Ibrahim Isaac Sidrak kopt katolikus pátriárkával és szent énekeket éneklő, leendő szerzetesekkel, atyákkal taŐszentsége II. Tavadrosz kopt pápával is, ő Szent Márk lálkozhattunk.
után a 118. egyházfő.
A remeték nyomába eredtünk és a Szent Család Út réEgyiptomban sok kopt mártír adta az életét, de a régi ko- szesei is lehettünk, mely mindazokat a zarándokhelyeket
rok és a mai idők támadásai ellenére összetartva, az Úr köti össze a Nílus mentén, ahol az évezredes hagyomány
kegyelmére hagyatkozva élnek. Ma a 100 milliós lakosú szerint a Szűzanya, Szent József és a gyermek Jézus meneEgyiptomban 15 millió körüli a kopt keresztények száma, déket találtak az üldözés elől, három évig vándorolva az
a kopt katolikusoké közel 180 ezer.
egyiptomi vidéken.
A Nagy Szent Leo Kopt Katolikus Szemináriumba is elju- Kairó déli városrészében járva eljuthattunk az Abu Sertottunk, mely az egyetlen katolikus szeminárium Egyip- ga templomba is, amely azon a szent helyen épült, ahol a
tomban. Itt közel 80 kispap tanul
Szent Család kis barlanglakás7 éven át: 2 év ’noviciátus’ intenzív
ban élt egy ideig. Itt láthattuk
nyelvtanulással, 2 év filozófia és 3
a kis Jézus bölcsőjét és a kutat,
év teológia, majd egy záró év soahonnét az ivóvizet merítették.
rán véglegesítik a diplomamunkát
Az első ismert keresztény reés felkészülnek a szentelésre. A
mete, a remeték atyja, Remete
gízai ferences oktatási központot
Szent Pál (†341) a Decius-féle
és monostort látogattuk meg, ahol
keresztényüldözés elől meneszintén felsőfokú oktatás zajlik.
kült a thébai sivatagba, ahol 90
A kopt negyedben eljutottunk a
évig szolgálta Istent. Az ima, a
Szent György görög patriarchámagány, a vezeklés szeretete,
tus templomába, a Szűzanyának
az elmélkedés, mélyebb Isten
szentelt Függő templomba, majd
ismeretre vezette őt, és halála
a város másik felén a kairói Szikelőtt találkozott Remete Szent
latemplomba, ahol Szent Simon
Antallal (†356), aki megláhite megemelte a hegyet. Visszatogatta őt a sivatagban. Az ő
térve a Szent Márk katedrálishoz,
tanítványai voltak az első retisztelegtünk a mártírok előtt a
mete közösségben élő szerzeSzent Péter és Pál templomban és
tesek, akik később kegyelettel
a kopt ortodox szeminárium előtt
zarándokoltak el Remete Szent
Remete Szent Pál freskó
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Pál sírjához, engedelmességi fogadalmat tenni. Remete
Szent Pál, Remete szent Antal és szerzeteseik emlékezete
fennmaradt Szent Jeromos (†419) egyházatya és későbbi
szerzetesek írásaiban és a regulákban is. Remete Szent Pál
1381 óta hazánk egyik védőszentje.

A Mindenség királya freskó a Remete Szent Antal
monostorban
A Nátron-völgyi monostorok közül elzarándokolhattunk
a Szent Bisoj monostorba, a Szent Makariosz monostorba
és végül a Szír monostorba, ahol Szent Efrém emlékét egy
több mint ezer éves fa őrzi. Szent Bisoj nagy vezeklőként
lett ismert. Miközben a szegények lábát mosta, megjelent
neki az Úr. Itt őrzik III. Senuda pápa földi maradványait is.
Az út jelentőségét kiemeli, hogy a két legnagyobb sivatagi
atya kolostorába eljuthattunk. Remete Szent Antal barlangja, kissé a hegyorom csipkézett íve alatt helyezkedik
el. Egy rövid, szűk folyosón jutunk be a barlang belsejébe,
ahol kis oltár található; meghitt, szent élmény. A kietlen
sziklás táj látványa és a végtelen csend elgondolkodtatja
a zarándokot: mi is a remeteség lényege valójában? Barlangjukban élték aszkétikus, imádságos életüket, ellenálltak a kísértéseknek, így közel kerültek Istenhez. Nagy
belső erőre és bölcsességre tettek szert, az elvonult életet
megtartva, s mégis a remete közösségben munkálkodva,
tanácsaikkal, testvéri szeretettel segíthették a hozzájuk
fordulókat.
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Ezután meglátogattuk a Remete Szent Antal kolostort. Kőfalak veszik körbe, mint a többi kolostort, és egy torony,
ahová be tudtak menekülni idegen támadás esetén a szerzetesek. A falon belüli szent helyeket bejárva, énekelve
imádkoztunk a fő templomban gyönyörűséges freskói alatt.
Következő állomás Remete Szent Pál kolostora, a bejáratnál várnak minket egyiptomi
szokás szerint. Először kis múzeumba kalauzol minket vezetőnk. A szerzetesi élet több
száz éves használati tárgyait láthatjuk itt,
sétálhatunk a gondosan megművelt és barátságos kolostorkertben, és merítünk az ott
fakadó forrásból. Megérkezünk a föld alatti,
színes freskókkal díszített kápolnába, ez itt
Remete Szent Pál barlangja. Ide vezette az
angyal, itt élte életét és sírhelye is itt van, melyet a legendában szereplő oroszlánok ástak
neki, és e köré épült a monostor az 500-as
években.
Történelmi pillanatot élhetünk át, amikor a
Remete Szent Pál síremléke melletti teremben
magyar pálos szerzetesként, magyar nyelven
elsőként, Szabolcs atya bemutatja a szentmisét. Hálát adunk a fenséges ajándékért, a
megszentelt hely kegyelme megérint minket.
„Dicső énekünk az egekbe száll és köszönt tégedet, Remete
Szent Pál.
Kérünk, esd ki nékünk azt a nagy kegyet, hogy szeressük
Istent mindenek felett.”
Ének Remete Szent Pálhoz (részlet)
A kolostor püspöke, Dániel atya, kedvesen fogad minket,
egész lénye bölcsességet sugároz. Őszintén bízunk abban,
hogy ez a zarándoklat segít kiépíteni egy, egymásból és
Istenből töltekező kapcsolatot a Magyar Pálos Rend és a
kopt Remete Szent Pál kolostor szerzetesei között. Múlt
és jelen találkozik, és az elszakadt szálat újra összeköti a
Jóisten.
Emlékezzünk Pázmány Péter írására:
„Ha tudni akarod az ország sorsos állapotját, tekints Remete Szent Pál rendjére, ha számukat fogyni látod, tudd meg,
hogy az országnak is rosszul áll szénája, de ha növekedni
látod, tudnod kell, hogy az ország is felemelkedőben van.”
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T(EOLÓGUSOK) Ö(NKÉPZÔ) K(ÖRE)
Effata! Fontosnak érezzük, hogy a HTK életében e jézusi
felszólításra adott válasz ne csak az értelem kitárulását
jelentse a teológia tudománya felé, hanem kapcsolatainkban is érvényre jusson, önmagunk megnyílásával
egymás előtt.
Teológiai képzésünk vége felé közeledve egyre többször
merült fel bennünk annak a vágya, hogy a lelki-közösségi
életet a Karon is meg tudjuk élni; hogy alkalmunk legyen
az előadásokon kívül is megismerni egymást, kötetlenebbül megosztani gondolatainkat, véleményünket, és hogy
szorosabb ismeretségek, barátságok születhessenek. Ez az
igény pozitív visszhangra talált, s ennek köszönhetően a
tavalyi tanévben megalakult a Teológusok Önképző Köre.
Ennek keretében az Eucharisztikus Kongresszusra való
készület előadásai után csütörTÖKönként többen ös�szejöttünk beszélgetni, eszmét cserélni, megismerni egymást. A félév során közösen ellátogattunk zeneakadémiai koncertre, lehetőségünk volt a budapesti Szent István
Bazilika kupolájában megfordulni, illetve, Tallér Krisztián
atya vendégszeretetének köszönhetően Lovasberényben

tölthettünk pár napot, hogy közösen adjunk hálát a tanév
kegyelmeiért, és elkezdjük a nyári kikapcsolódást.
Ezt a kezdeményezést folytatva várunk a T.Ö.K. következő alkalmaira mindenkit (a megtévesztő elnevezés dacára nemcsak a teológia szakról), aki szeretne beszélgetni,
hallgatótársaival megismerkedni, és ezzel a nagyszerű társasággal minőségi időt együtt tölteni. Ezeken a programokon valóban megtapasztaljuk a közösségi életet, és testvéri
szeretettel segíthetjük, támogathatjuk egymást utunkon.
Szóval: #gyerTÖK! :)
Bönöczk Péter – Fenyves Krisztián

Mi köze van a passiógyümölcsnek Jézus
szenvedéstörténetéhez?
A passiógyümölcs az egyik legkedveltebb egzotikus
gyümölcs. Fagylaltok, gyümölcslevek, desszertek,
koktélok, szirupok alapanyaga. A golgotavirág
termése. Bibliai vidékeken egyáltalán nem
őshonos, mégis ez az a növény, amely legjobban szimbolizálja Jézus kereszthalálát.
A golgotavirág-félék – Passiflora – családjába számtalan növény tartozik. Jó néhánynak ehető a termése, ellenben egyetlen egy,
ami igazán ízletes ez pedig a passiógyümölcs, vagy
másnéven maracuja. Dél-Amerika az elsődleges termőterülete, de ma már a világ számos pontján termesztik.
Nevét spanyol, jezsuita misszionáriusoktól kapta, akik Jézus szenvedéstörténetét vélték felfedezni a különlegesen
szép virágban. Bizonyos feljegyzések szerint szemléltető
eszközként is használták a hittérítés során.

Hogyan épül fel a virág keresztény szemmel?
A bibe a kereszt.
A bibeszálak a szegek, amelyekkel Jézust
a kereszthez szegezték.
A nyeles magház a kehely, amelyből
Jézust ecettel itatták.
Az öt portok Jézus öt sebhelye.
A 72 szálból álló sugárkoszorú a töviskoszorú 72 tövise.
A lomblevelek a lándzsa hegyei.
A kapaszkodó kacs a korbács.
A virágtakarólevelek az apostolok.
A virágban megjelenő fehér szín pedig Jézus ártatlanságának szimbóluma.
Gerlachfalvy Réka
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„Feladatomnak tartom, hogy
folyamatosan képviseljem mindazt,
amit Isten értékként bízott rám”
Interjú Kecskés Balázs zongoraművésszel, zeneszerzővel
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja
ezzel, amely átsegíti sok bajon. A
zene tápláló, vigasztaló elixír, és az
élet szépségét, s ami benne érték, azt
mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán) Ilyen kincs, meghatványozott
érték számomra, hogy nemcsak mint
kiváló tanárt, hanem mint nagyszerű, Krisztust követő embert is megismerhettem Kecskés Balázst, aki
megtisztelt azzal, hogy – kezdeményezésemet elfogadva – gondolatait
megossza: nemcsak zenéről, hanem lelki-hívő életéről is.
Kecskés Balázs (1966) a budapesti Bartók Konzervatórium és a Zeneakadémia zongoratanára. Számos alkalommal koncertezett itthon és külföldön, néhány saját
művéről pedig – amelyet több országban bemutattak –,
rádió- illetve hanglemezfelvétel is készült.
– Mesélne a családjáról?
Szüleim mindketten gimnáziumi tanárként dolgoztak Várpalotán, ahol életem első tizenegy évét töltöttem. Később
Budapesten édesapám irodalomtörténészként verstani
kutatásokat végzett, édesanyám az általános iskolai kémiaoktatás országos felügyeletét látta el. Fiatalon mindketten
hosszú ideig tanultak zongorázni, a klasszikus zene szeretete végigkísérte egész életútjukat. Testvérem, akinek szintén
kiváló zenei tehetsége van, végül programozó matematikus
lett. Nagyon sokat köszönhetek néhai apai nagyanyámnak,
aki magántanuló koromban három éven át szinte minden
iskolai tantárgyat és még latint is tanított nekem.
Huszonöt éve vettem feleségül Papp Ágnest, akinek zene-
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történészként és egyházzenészként a
magyar gregoriánum, illetve a 17-18.
századi magyar egyházi népének a fő
kutatási területe. Részt vesz a most
készülő új katolikus népénektár szerkesztőbizottságában is. Két lányunk
született; Rita mentőtisztnek készül,
Aranka a Bartók Konzervatórium hegedű szakos tanulója.
– Hogyan alakult a hitbeli nevelkedése? Istenkapcsolata miként határozza
meg életét?
Hitbeli nevelkedésemet sokáig szüleim különleges helyzete határozta meg. Édesanyám gyakorló katolikus, édesapám hitét nagyon komolyan vevő
református családból származik. Az ő egybekelésük idején
különösen nehéz volt olyan lelkivezetőt találni, aki bármelyikük háttérbe szorítása nélkül segíthette őket közös
útjukon. Egy nemrég elhunyt bencés szerzetes volt az, aki
nemcsak összeadta őket, majd később engem és öcsémet
is megkeresztelt, de évtizedekig legbensőbb barátként és
lelkigondozóként volt jelen családunk életében. A kommunizmus idején, amikor szülővárosom egyetlen templomába
sem tehettük be a lábunkat, otthon szinte minden vasárnap
délelőtt összeültünk, énekeltünk, imádkoztunk, elolvastuk
azt az igeszakaszt, amiből édesapám előzőleg fölkészült,
és beszélgettünk róla. Ez volt a mi házi istentiszteletünk.
Ünnep volt, amikor időnként lelkivezetőnk eljött hozzánk
Pannonhalmáról, és a lakótelepi lakásunkon mutatott be
szentmisét. Életreszóló hatása volt rám ezeknek az alkalmaknak. Néha elutaztunk Székesfehérvárra vagy olykor
Budapestre, hogy ott egymás után református istentiszteleten és szentmisén is közösen vegyünk részt. Ennyire
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fontos volt szüleimnek, hogy az illegalitás évtizedeiben a
legökumenikusabb szellemben indítsanak el az élő hit útján. Ez a bencés atya később az én lelkivezetőm is lett, ő
készített föl teljesen egyéni beszélgetések keretében az elsőáldozásra, ami ezáltal (tizenöt évesen!) valódi személyes
istenélmény volt számomra. Felnőttként is rendszeresen
jártam szentmisére és református istentiszteletre is. Sokáig
kántorkodtam is egy református gyülekezetben. Mindkét
környezetben nagyon elkötelezett, élő hitű lelkipásztorok
által kaphattam komoly lelki, hitbeli útravalót. Meghatározó hatása volt lelki életemre a taizéi közösség bensőséges
légkörének, hosszú énekléseinek, csöndes imádságainak
is. Fiatal koromban majdnem minden évben Taizé-ben
töltöttem néhány napot. Ma a Budaörsi Katolikus Egyházközségben és az evangélikus gyülekezetben érzem magam
leginkább otthon.
Az elmúlt évtizedek során egyre jobban megértettem, mit
is tett Jézus azért, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Karácsony világossága, nagypéntek megrázó tragédiája, a feltámadás eufórikus öröme,
pünkösd felfoghatatlan tüze személyes életem részévé vált.
Amit évtizedeken át kaptam az Úrtól a hit útján, ma, elsősorban családom, tanítványaim, az általam vezetett lelkes
budaörsi evangélikus énekkar és általában embertársaim
körében kell továbbadnom. A Megváltó végsőkig önfeláldozó szeretete és Szentlelke ad erőt ahhoz, hogy a legnehezebb helyzetekben is erről a szeretetről tehessek bizonyságot, gondolattal, szóval, cselekedettel, kimondva, vagy
kimondatlanul. Ez a szeretet menthet meg a kiégéstől is,
általa tudhatok még sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel. Gyarlóságaim, gyengeségeim és bukásaim ellenére is
igyekszem élni, képviselni és továbbadni a lényeget: hogy
soha ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzünk. Ezt
keresem, erre vágyom, ez határozza meg életem minden
egészséges pillanatát. Azon az úton szeretnék járni, amelynek végén elmondhatom, hogy „már nem én élek, hanem
Krisztus él bennem” (Gal 2,20).
– Mi indította el a zenei pályán? Mi vonzotta a zongora,
illetve a zeneszerzés felé?
A várpalotai zeneiskola igazgatónője, egy szakmailag és
emberileg is nagyszerű egyéniség, a szocialista bányászváros akkori kulturális sivatagában fölismerte átlagon felüli
zenei képességeimet. Öt éves koromtól időt, energiát nem
kímélve, egyénileg kezdett el nekem zongorát, szolfézst és

zeneelméletet tanítani. Kisgyerekként rengeteget improvizáltam, aztán amikor komolyabbra fordult a dolog, ebből
alakult ki a komponálás iránti érdeklődés. Később középfokon, majd a Zeneakadémián is mind a zongora, mind a
zeneszerzés szakon olyan kiváló tanáraim voltak, akikért
csak hálás lehetek az Úrnak. Bár zongoristaként, kamarazenészként is koncerteztem, rádió- és lemezfelvételt is
készítettem, engem valójában maga a zene háttere, tartalma, kifejezőeszközei, hatása mindig jobban érdekelt, mint
a szűk értelemben vett előadóművészet. Számomra az alkotás és az interpretáció egybefonódik, ezért nem tudom
eldönteni a mai napig sem, melyik fontosabb a nekem. Ha
tehetem, ma is komponálok: elsősorban bibliai témájú és
szövegű kórusműveket, amelyeket többnyire az általam
vezetett evangélikus énekkarral szoktunk elénekelni. Legutóbb Nehémiás könyvének egyes szakaszaiból írtam egy
kantátát.
– Mi vonzotta a tanári hivatás felé? Mi az, amit tanárként
fontosnak tart, amit át szeretne adni a növendékeinek?
Tanulmányaim idején soha nem készültem tanárnak. A
kötelező iskolai tanítási gyakorlat azonban fölnyitotta a
szemeimet. Talán a szüleim, nagyszüleim pedagógus hivatása bukkant föl hirtelen bennem is. Nagyon megragadott
az, hogy lelkes fiataloknak beszélhetek zenéről, arról, ami a
legjobban érdekel. Mivel egykori kiváló tanáraimnak alig
tudom meghálálni azt, amit tőlük tanultam, ma nem tehetek mást, mint hogy olyan önzetlenül igyekszem továbbadni a zene szeretetét és minél magasabb szintű tudását,
ahogy én is kaptam. Úgy érzem, tanárként az a hivatásom,
hogy két kézzel szórjam a rám bízott kincseket. Van belőlük bőven.
A hangszeres zenetanítás ráadásul egészen rendkívüli dolog. Mivel egyéni oktatás formájában történik, ezért a szakmai munka közben számtalan különleges alkalom nyílik
a tanítványok ízlésének, gondolkodásának, életszemléletének, személyiségének formálására. Értelmi, érzelmi és
testi fejlődésük legintenzívebb szakaszában négy-öt, vagy
még több éven át rendszeresen kettesben dolgozni a növendékekkel óriási felelősséget és lehetőséget is jelent. Sok
tanítványom a szüleivel sem tölt ennyi időt. Így aztán miközben „hivatalosan” leendő zongoristáknak tanítom az
előadóművészet fortélyait, nemcsak a zene, de talán ezen
keresztül valamelyest az élet lényegét is igyekszem beléjük oltani. Bár nem vagyok hittérítő, mégis feladatomnak

43

Interjú

Effata 2018 • ÔSZ–TÉL

tartom, hogy folyamatosan képviseljem tanítványaim előtt
mindazt, amit Isten értékként bízott rám. A tanárjelölteknek Apáczai Csere Jánosnak a tanító feladatairól 1655-ben
írt, magamra is érvényes mondatait szoktam idézni: „Tanítványait, mint atyjok, úgy szeresse. Tanítsa őköt világosan,
röviden, teljességesen. Őköt Isten előtt való könyörgésében
megemlítse.”

még a menny ablakát is résnyire nyithatja előttünk: rendkívüli pillanatokban, például Bach János passiójának, vagy
h-moll miséjének egy-egy tételét hallgatva az Isten országának semmi máshoz nem hasonlítható tökéletességét és
boldogságát is megélhetjük általa.

– Mit jelent az Ön számára a zene? Mit az, amit fontosnak
tart benne?
Az igazi zene maga az élet. Mindazt, amit az ember a legkülönfélébb élethelyzetekben szívében, lelkében átélhet, a
zene úgy tudja kifejezni, megjeleníteni, ahogy talán semmi
más. Örömöt, bánatot, megrendülést, csodálkozást, félelmet, dühöt, tréfát, őrületet, ünnepélyességet, meghatódást,
szerelmet, háborúságot, születést, halált, sőt: mennyet és
poklot is. Az emberi lélek mélységei és magasságai tárul-

– Mit üzenne a fiataloknak? Mi az, amit mindenképp beletenne az útitarisznyájukba?
Sok tehetséges fiatallal van dolgom, akik zenei pályára készülnek. Képességeikben, szorgalmukban és szerencséjükben bízva többnyire arra törekszenek, hogy egyszer ezen a
pályán sikeresek, esetleg híresek, gazdagok legyenek. Szeretném, ha megtanulnák a lényeget keresni. Hogy ebben a
mai kockulós, plázázós, bulizós, önző és gátlástalan világban vannak maradandó, és vannak örök értékek is. És ezek
számukra is elérhetők.
Szeretném, ha a tanítványaim megtanulnának érezni, gon-

nak föl a zenében, mint ahogy Dávid zsoltáraiban is. És
miközben az ember a zenét átélve egyre jobban érti, érzi
annak üzenetét, egyre mélyebbre hatol a saját lelki-szellemi-érzelmi életének megismerésében, egyre teljesebben
tudja mindezt Isten elé vinni, hogy igazán teljes szívéből,
lelkéből és erejéből szerethesse az Urat.
A Jelenések könyve két művészetről tesz említést a Men�nyei Jeruzsálemben: az építészetről és az (énekelt) zenéről.
Bizony, a zene, mint ahogy talán más művészetek is, olykor

dolkodni, akarni, dolgozni, küzdeni, szeretni, áldozatot
vállalni, a másik emberre figyelni. Aki megérti a lényeget, a maradandót, például a zenében, és azt meg is tudja
osztani másokkal, sokkal teljesebb életet fog élni és sokkal
boldogabb lesz, mint az, aki csak a reklámok kínálta olcsó
örömöket kergeti. Aki pedig mindenekelőtt az örökkévalót, Isten országát keresi, annak ráadásul minden egyéb
megadatik.
Fenyves Krisztián
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A szent tudományokból is
Krisztus arca mosolyog ránk
Interjú Kuminetz Géza professzor atyával

– Tudatosan készült tudományos pályára?
Nem, bár a tudományok mindig érdekeltek. A papság felé
sem igyekeztem, sőt ifjú koromban a vallásnak is hátat
fordítottam. Ám egy döntő pillanatban alig húsz évesen,
szíven talált a gondolat: Mi lenne a mégis pappá kéne lenned, hisz amit most csinálsz és ahol most vagy, az biztosan
nem a te helyed. Végül engedelmeskedtem a hívásnak.
Ami pedig a papi életet (sorsot) illeti, ezt bizony sokféleképp be lehet tölteni. Nem az a kérdés immár, hogy én mit
akarok, hanem az, amit az Úr kíván
tőlem. A betöltött, vagy a betöltendő
hivatalok csak eszközei a papi sors
betöltésének, jelei Isten gondviselésének. Akármi is adatik, azt kell legjobb
tudásunk és lelkiismeretünk szerint
végezni, betölteni.
– Teológiai tanulmányai előtt világi
tanulmányokat is folytatott mennyiben befolyásolja ez a szemléletét?
Adtak nekem ezek a stúdiumok egyfajta szemléletet, de leginkább arra
ébresztettek rá, hogy máshol kell a
helyemet keresnem. Ha elmegyek az
osztálytalálkozókra, egykori évfolyamtársaim nem szakemberként, hanem papként kezelnek. Nagyon örülök ennek, s igen termékenyek lelkipásztori és személyes szempontból is ezek a beszélgetések.

Fotópályázatunk 3. helyezettje Őze Zsófia felvétele
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– A kánonjog irányába miért orientálódott?
A szemináriumban, bár minden érdekelt és mindegyik
tárgyat szinte egyforma intenzitással tanultam, de mégis
jobban a filozófiához és a lelkiségteológiához vonzódtam.
Egykori plébánosom a biblikus tárgyak felé terelgetett,

ami szintén nagyon érdekelt, ám a biblikus nyelvekhez
nem volt elég tehetségem. Választásomban főpásztorom,
Szendi József püspök atya szemináriumi látogatása és kérése bizonyult meghatározónak, aki, miután összegyűjtött
bennünket, azt kérte tőlünk, hogy valaki legyen kanonista.
Nem parancsolta, csak kérte, s én némi töprengés után vállalkoztam a feladatra. Ebben a lépésben meghatározó volt
Erdő Péter atya is, akivel nem sokkal e püspöki találkozó
előtt találkoztam (A szemináriumot Esztergomban kezd-

tem, s szívesen mentem oda vissza egy rövid látogatásra).
Ő azt mondta, hogy nagyszerű alternatíva a kánonjog tanulmányozása. Nagyon lelkesek és lelkesítőek voltak a szavai. Fülembe csengtek azok a szavai is, amelyeket az esztergomi szemináriumból a központiba való átköltözésem
előtt mondott nekem: Higgye el, a helyes alternatíva nem
az, hogy lelkipásztorokra és nem tudósokra van szükség,
hanem az, hogy szorgalmasan tanul, leteszi a szigorlatokat és megszerzi a doktori fokozatot, s megmarad szívében
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egyszerű lelkipásztornak. A püspök atya örömmel nyugtázta, hogy lesz kanonistája. Ám az igazi meglepetés számomra ezután történt. A püspöki látogatás után néhány
héttel később egyszer csak kopogtat valaki a cellám ajtaján,
s nem más volt, mint maga Erdő Péter, aki ezt mondta:
Hallom maga kánonjogász lesz, hát jöttem, hogy kurzust
tartsak magának, mivel én itt most magántanár vagyok,
s a csütörtök a szabadnapom. Így aztán csütörtökönként
találkoztunk, s ezekből az előadásokból lett a későbbi latin-magyar kánonjogi kisszótár. Döntésemet plébánosom
is megértéssel fogadta, s azt mondta, hogy végül is bármelyik szent tudományt is választjuk, ha helyesen műveljük,
mindegyikben Krisztus arca mosolyog ránk.
– Erdő Péter hosszútávon a mentora maradt?
Igen, egészen a mai napig. Az említett kurzusa alig tartott
másfél évig, mivel Rómába hívták tanítani. Ám onnan is
levelet írt nekem, nehogy elfelejtsem az ígéretemet, hogy
kanonista leszek. Mivel akkoriban a tételes jog távolinak
tűnt nekem, s a bölcselet művelésének lehetőségét is megláttam ezen a területen, így jutottam el a domonkos Horváth Sándor jogbölcseletéhez, közelebbről a skolasztikus
természetjog-tanhoz. Kicsit félve említettem ezt a levelemben Erdő professzor úrnak, ám ő azonnal helyeselte
szándékomat, mondván, ez nagyszerű előtanulmány lesz
a tételes joghoz; illetve azt is említette, hogy őt is foglalkoztatta egykor ez a probléma és a szerző munkássága.
Még friss szakirodalmi listát is küldött, egyrészt, hogy
lássam, ez nemzetközileg is egy élénken művelt terület,
másrészt hogy kóstoljak bele a háttér irodalom tanulmányozásába. Mire a doktori disszertáció írására került a
sor, hazatért, s átvette fakultásunkon a kánonjogi tanszék
vezetését. Újmisésként, itt Magyarországon én lettem az
első, aki nála doktorált, s a disszertációm témája a már
említett jogfilozófiai kérdés maradt. Utána, az ő patronálására Rómába, a Pápai Magyar Intézetbe kerültem két
évre ösztöndíjasként, s a Gergely Egyetem kánonjogi fakultására iratkoztam be, ahol két év múlva megszereztem
a licencia fokozatot.
– Pályájának alakulásából az derül ki, hogy szinte mindig három helyen tanított, munkálkodott. Miként alakult ki ez az „utazó professzor” státusz?
Valahogy így alakult; egy biztos, egyik után sem kilincseltem, ám az elöljárói kérést parancsnak tekintettem,
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vagyis, amire kértek, arra készséggel vállalkoztam, ami
alól viszont felmentettek, attól könnyedén elszakadtam.
Még haza sem jöttem Rómából, főpásztorom máris kinevezett az akkor újra induló Veszprémi Hittudományi
Főiskola tanárának. Az első években filozófiát és latint,
később kánonjogot tanítottam. Ne felejtsük, 1991-et írtunk akkor. A következő három évben e feladat mellé
kaptam a központi szolgálatot (aulista is lettem, pontosabban püspök titkár, szertartó, sofőr), illetve az egyetemi lelkészi és a kisegítő lelkészi feladatkört. Ez utóbbi
révén szinte Veszprém egész környékét megismertem,
hiszen ahova kellett a kisegítés, oda mentem főleg misézni. Nagyon igénybe vett e sok és sokféle tevékenység,
úgyhogy a kánonjog művelésére nem maradt már időm.
Ám mentorom, máris sürgetett, hogy adjam be a habilitációs kérelmemet, amit meg is tettem, s egy könyvet
kellett írnom elnyerése végett. Közben 1994-től a veszprémi szeminárium is negyven év szünet után ismét megnyitotta kapuit, ahol spirituális lettem, tanári feladataim
mellett. Rá egy évre elkészültem a habilitációs munkával,
s 1996-ban megtartottam minta-előadásomat karunkon.
1995-ben főpásztorom – ismét Erdő Péter atya kérésére –
elengedett kánonjogot tanítani Budapestre, az akkor létesülő jogi karunkra. Rá egy évre püspököm, aki közben
érsek lett, kinevezett a Veszprémi Érseki Hittudományi
Főiskola rektorává. Két hónap múlva pedig ugyancsak
kinevezést kaptam a KJPI-be tanszékvezetőnek, s én a
katedrát választottam, ezért lemondtam rektori megbízatásomról, ám maradtam Veszprémben, ahol tanulmányi igazgatóként (s egy évig prefektusként is) végeztem
a munkám. Két éven át jártam Veszprémből Budapestre
tanítani. 1998-ban viszont költöznöm kellett Budapestre,
mivel Erdő Péter professzor úr lett egyetemünk rektora, s újdonsült magántanárának, nekem szánta a hittudományi karon az első ciklusban a kánonjog oktatását.
Gondviselésszerű volt ez a költözés – a továbbiakban
innen ingáztam Veszprémbe, ahol már csak kánonjogot tanítottam –, mivel igazából most nyílott módom és
időm arra, hogy lemélyedhessek a szakma rejtelmeiben.
Igaz erre komoly felszólítást is kaptam mentoromtól,
konkrétan azt, hogy cikkeket, könyveket kell írnom, sőt,
külföldön is meg kell mutatnom, mit tudok. 2002 decemberében Erdő Péter püspök-rektor urat, aki közben
székesfehérvári segédpüspökként is szolgált, a pápa Magyarország prímásának nevezte ki. Ő pedig azt mondta
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– Hét évig volt rektor a Központi Papnevelő Intézetben,
hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Eddigi életem leginkább embert próbáló időszaka volt.
Szinte egy időben történt az optálásom is a liturgika- és
lelkipászorkodástani tanszékre, melyre a bíboros atya kért,
s dékán is voltam. Felajánlottam a dékáni tisztségről való
lemondásomat, illetve a kánonjogi intézeti tanszékről való
– Többször volt karunk dékánja, milyen kihívásokkal lemondásomat, ám bíboros atya arra kért, hogy maradkellett megküzdenie?
jak. Így maradtam; csak a veszprémi oktatói feladatomat
Ezt a tisztséget összesen három ciklusban töltöttem be. sikerült másfél év múlva felfüggesztenem (csak a tavalyi
Próbáltam folytatni a kari hagyományokat, s minden jó év óta tanítok ott ismét jogot). Az én eddig papi sorsom
indítványt, amit kivitelezhetőnek éreztem, támogattam. tulajdonképp a papneveléssel eljegyzett; hol közvetlenül,
Az volt a vezérelvem, hogy most nekem kell az adminiszt- hol közvetettebben; most épp távolabbról. Mint beszélgetésünk elején mondtam,
a lelkiség kérdései mindig is
izgattak, – ilyen érdeklődés
nélkül nem létezik hiteles
papi lelkület –, ezért szívesen végeztem ezt a feladatot
is, bár a sok egyéb teendő
miatt nem lehettem teljesen
a növendékeimé. Hogy aztán így eredményes volt-e
ez a szolgálatom (kétségeim
vannak), nem tudhatom, de
azt bizton állíthatom, hogy
minden erőmet latba vetve
küzdöttem. Fontosnak éreztem az exhortációkat. Ezekre különösen is készültem, s
ebből lett a „Krisztus papja
Május 25-én immár harmadik alkalommal adták át a Természetjog Kiváló Kutatója leszel” című kötetem. De a
prédikációimat is és korábbi
címet. Az idei díjazott Kuminetz Géza... (Kép és szöveg: Magyar Kurír)
meditációimat is összegyűjrációt végeznem, a kollégákat nem terhelni, hogy valóban töttem és a növendékeink rendelkezésére bocsátottam (A
kutathassanak, oktathassanak, készüljenek, s majd ha le- jó harca mégis készen című kötet). Remélem, hogy egyjár a dékáni megbízatás, akkor az új dékán remélhetőleg kori növendékeim majd úgy fognak emlékezni rám, hogy
hasonlóan fog cselekedni. Már akkor is, főleg a sűrűn nem is volt olyan ostoba ez az ember, tudta mi lakik az
változó állami törvények miatt, erősödött a bürokratizá- emberi szívben, csak mi voltunk, akik nem mindig értetlódás, s ez nem szerencsés folyamat, mivel az oktatáshoz, tük őt.
a kutatáshoz és persze a tanuláshoz is, főleg nyugalomra
van szükség, közelebbről jól megtervezett és érvényesített – Legutóbb a Természetjog Kiváló Kutatója címet adonapi és heti-rendre.
mányozták önnek. Számon tartja az elismeréseket?
Az Úr munkálkodni küldött bennünket, nem elismeréseket gyűjteni, kapcsolati tőkét építeni. Természetesen,
nekem, hogy ez olyan feladat, ami már nem teszi lehetővé számára a rendszeres egyetemi oktatást, ezért azt
indítványozta kari tanácsunknál, hogy engem hívjanak
meg tanszéki utódául, amit a kari tanács el is fogadott.
Így lettem tanszéki utóda. Egyúttal a KJPI elnöki tisztségére is jelölt, s három évig viseltem ezt a tisztséget.
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örülök, ha értékelik
a munkámat, de nem
ez a fő motívuma a
munkám végzésének;
sokkal inkább az,
hogy felfedezhetek
egy igazságot, s azt
megoszthatom másokkal. Persze olyan
igazságokra gondolok, amelyek nemcsak az intellektushoz
szólnak, hanem az
egész emberhez, hiszen ezek a meg- és
belátások alakítják,
fejlesztik a személyiségünket. Életünk
főműve mi magunk
vagyunk, a krisztusivá tett és lett személyiségünk. Régen
rossz, ha az intenzív szellemi tevékenység narkotikummá
válik. Sokkal inkább a cselekvő szemlélődés mátrixává
kell annak lennie; vagyis a szólíthatóságot kell, hogy fejlessze bennünk.
– Felidézne egy történetet, amely a karunkon történt?
Van egy nagyon emlékezetes vizsgázatói élményem. 1999
táján történt. Szokásom szerint akkoriban is írásban vizsgáztattam, s két csoportra osztottam a vizsgázókat. Az
egyik csoportnak kicsit könnyebbek lettek a kérdései. S
az egyik papnövendék ráírta a vizsgapapírra azt, hogy ez
nem igazság, mivel a másik csoportnak könnyebbek voltak a kérdései. Válaszul én ezt írtam: Elismerem, hogy
a másik csoportnak tényleg kicsit könnyebbek voltak a
kérdései, de ha a tisztelendő úr a másik csoportba került
volna, akkor is észrevételezte volna, hogy ez nem igazság,

„A papok olyanok, mint a repülők.
Ha az egyikük a mélybe zuhan,
minden híradás megtelik vele,
de keveset törődünk a többivel,
akik sokakat emelnek magasba.”
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mivel a másik csoportnak nehezebbek a kérdései? Azt hiszem tetszett a válaszom, mivel a továbbiakban ez a hallgató beiratkozott a Kánonjogi Intézetbe.
– Útravalóként mit üzen a hallgatóknak?
Talán azt, hogy nagy valóság-érzetért, józan ítélőképességért (józan észért) fohászkodjanak, s ennek feltételeit
teremtsék meg a lelkükben. Ezen adottságok nélkül nem
lehetséges valódi lelkiség. E készségek nélkül hiába a jó
szándék, rossz döntéseket hoz az ember. Aztán egyszerre csak egy dolgot csináljanak; aki ugyanis több úrnak
szolgál, ismerjük a sorsát annak. Tudom, igen nehéz ez,
mivel a mai rendszer lehetővé teszi, hogy egyszerre ténylegesen jól nem végezhető kötelezettségeket vállaljanak
a hallgatók, de a dolgozók is; ám így idő előtt elhasználódik a test és a lélek, s a munkát sem kíséri a személyiséget feltöltő öröm, megelégedettség. Szóval, aki sokfelé
mozog, az a mélységekbe és a magasságokba nem jut el.
Ma aztán szinte minden a szabadságjogok bűvöletében
él és ég; ez helytelen. Sokkal inkább a kötelmeink vonzásában éljünk! - igaz ez hallgatóra, oktatóra és minden
dolgozó emberfiára. Végül ne fáradjunk bele a munkálkodásba! A bölcselet, a teológia és a jog is, meglehetősen
absztrakt valóságok, de a valóság nagyszerű reprezentánsai. Rendszeresen kell tanulni és elmélkedni, hogy
az absztrakt szöveg megelevenedjék, s lámpása legyen
lépteinknek; mindkettő a belső imához, a már említett
cselekvésre indító szemlélődéshez jutás megkerülhetetlen eszköze. Újra és újra ostromolni kell a valóság várát,
hogy azt meghódítva az igazság osztályrészünk lehessen.
Ha megtörni látszik a lendületem, ha már fontolgatom,
hogy feladom, nekem sokszor segített Simon Péter mondata: „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk
semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót” (Lk 5,5).
Gerlachfalvy Réka
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„Hiszem, hogy minden ember ISten
teremtménye, ami által mindenkivel meg
tudom találni a közös hangot”
Interjú Markovics Milán Mór százados atyával

– Mikor döntöttél úgy, hogy katona és pap leszel; melyik
fogalmazódott meg előbb, miért, hogyan? (Örök kérdés:

– Mennyire nehéz összeegyeztetni a kettőt?
Mit? A lovat és a darazsat sem egyeztetjük a lódarázsnál.

a szüleid hogyan reagáltak rá?)
Gyerekkoromban nagyon vonzó volt a háborús és katonás,
akár olyan filmekben is, mint a Star Trek, hogy mindenféle ember képes volt összefogni egymással. A buta az
okossal, a csúnya a jóképűvel, a gazdag a szegénnyel.
Sváb, vörös, szeplős gyerekként talán nekem ez különösen
is fontos volt, mert már a külsőm miatt kilógtam a sorból. Bár alapvetően filozofikus alkat vagyok, zárkózott
is lettem, pedig nem ez az alaptermészetem. Később rájöttem, hogy valójában az emberek többsége egyáltalán
nem tud különleges lenni: mindenki farmerban jár, divatot követnek, ugyanolyan hajformákat látni, ugyanolyan
autókkal járnak stb. Erőteljesen érdekelni kezdett a világ,
amire válaszokat akkoriban orvosi és vallási könyvekben
kezdtem keresni. Így jutottam el az istenkeresésig, melyet
félerővel csinálni nem lehet, mert ahhoz nem elég egy élet
– gondoltam, így jött, hogy ezt “fulltime toljam”.

A katonalelkészi (vagy hagyományos elnevezéssel tábori
lelkészi) feladatot azok nem értik, akik szerint a katonák
ölnek, a papok meg imádkoznak. Ha valaki ennyire leegyszerűsítve, sőt merem mondani hamisan látja, ott nem
feloldani kell direktbe valamit, hanem megismerni azt,
amit kérdezek. Szeretem Hodász András videóit, mindenki, de főleg a fiatalok könnyebben ráláthatnak milyen papnak lenni. Katonai oldalról meg ott van középiskolásoknak a rám nagyon jó benyomást tett Kratochvil középsuli,
idősebbek meg gondolkodhatnak tartalékos formában
akár kipróbálni is a katonai életet. Szobapenészeknek meg
ott egy csomó Youtube videó.
– Hogy néz ki egy átlagos hétköznapod?
Egy papnak milyen egy napja? Unalmas, tele imádsággal és misével. Csalódást okozom talán, de olyan, mint
a legtöbb korombelié. Mondjuk igyekszem a keresetlen
szavak helyett az ébresztőre áldást mondani és igyekszem
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Istenre gondolni elsőként, de nincs például reggeli
szöveges imám. Az ima nálam eleve elvontabb fogalom.
Szerencsére rengeteg élethelyzet elé tesz a Honvédség, így
nehéz átlagos napokról beszélni, de eszem, iszom, fürdök,
ezek úgy eléggé stabil, biztos pontok egy napban. Kivéve,
amikor olyan a helyzet, hogy nincs hol fürödni, legyen
az egy cserkésztábor, vagy éppen egy katonai gyakorlat.
Mondjuk ezeken a napokon nem is plázázunk. Amúgy
ami minden nap előfordul, az a lelkigondozás, vagyis
beszélgetések, amelyekben lelki dolgokkal keresnek meg,
és az edzés, mert hát a test kihat a lelki állapotunkra.
– Az idei missziótokról mesélhetnél. Milyen gyakori az
ilyen küldetés? Mi a feladatotok ilyenkor odakint, illetve
neked mi a feladatod a katonák között?
Koszóvóban voltam. A Magyar Honvédségnek sokfelé
vannak katonái a világban, talán most a legnagyobb
létszámban éppen ezen a helyen. A dolgom itt is az volt,
hogy a több száz magyar katona számára biztosítsam a
vallás szabad gyakorlását, ami alkotmányos joguk. Ezt
nem mindig egyszerű adaptálni a katonai kötelmeket és
a sajátos körülményeket is figyelembe véve. Van, amikor
szentmisét mutatok be, van, amikor keresztelem őket
(természetesen, csak ha kérik), de van, amikor katonai
járőrbe kísérem el őket, közelharc edzésen veszünk részt,
menetgyakorlaton izzadunk együtt, vagy éppen a helyi
kulturális vallási helyzetről tartok nekik előadást. Sokat
beszélgetünk, miközben látják, hogy a papok is emberek
és különfélék.
– Mennyire tudsz a saját lelki igényeidre figyelni, van-e
a katonalelkészeknek valamiféle közössége, ahol segíteni
tudjátok egymást?
Az a tapasztalatom, hogy bár egy katonalelkész alapvetően
inkább pap, mint katona kell legyen, a gyakorlat ezt
sokszor megfordítja. Könnyebben találom meg a hangot

katonákkal, mint egyházi emberekkel. Nem vallásos
környezetben élünk, és általában egyedül végezzük a feladatunkat. Otthon egy evangélikus lelkésszel, külszolgálaton pedig öt különböző nemzet mindenféle vallású
lelkészével voltam együtt, akikkel tudok valamennyire
rendszeres módon lelki dolgokról beszélgetni. Persze otthon is van lehetőségem leülni sörözni és beszélgetni egy
másik katolikus katonalelkésszel, de alapvetően messze
vagyunk egymástól, így ez nem rendszeres, ráadásul ha
azon a napon még haza is kell mennem, akkor ez rövid
beszélgetés lesz és sör nélkül.
– Nem csak katona vagy, hanem a fiatalokkal is igen
“lényegre tapintóan” tudsz bánni: cserkészcsapat, lelki
vezetés. Ha nem ez az egyetlen pozitív visszacsatolás, mit
tudnál pár mondatban tanácsolni nekünk, akik szintén
fiatalokkal is szeretnénk foglalkozni?
Ha megnézzük, vannak nagyon jó sportolóink, vagy tudósaink, akik nagyon jók a maguk területén, de képtelenek
tanítani. Az, aki a legjobb volt matekból lehet, hogy nehezebben érti meg azt, aki bénázik belőle, mint aki maga is
küzdött, hogy jobb legyen. Vagyis a tanítói készség valami
más. A fiatalok mindig mások lesznek, mint az előző generációk. Az lesz a jó tanító és tanár, aki mer annyi idős lenni amennyi, miközben tanulja a fiatalok nyelvét és elkezd
hinni benne, hogy az nem rosszabb vagy jobb, mint az övé,
csak más. Az alfa és a béta generáció véleményem szerint már egy józan digitális ellenállást fog tanúsítani, kevesebb szenny éri majd a kontroll miatt, ugyanakkor több
lelki sérülésük lesz, mert sajnos a férfi és különösen a női
szerep változása még nem tette tönkre teljesen a családot,
mint intézményt, még dolgozik tovább és tovább. Nekünk,
magyaroknak különösen is sok feladatunk van a lelkünkkel is megtanulni foglalkozni a testünk mellett, a jövő
tanítóinak és tanárainak pedig másképp nem is fog menni.
Németh Anna

Lévai Ádám

Horizont
Tekintetem a világoskék végtelenben úgy lebeg, mint hínár a tó közepén.
A tortillát és a narancslevet ki tette elém?
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Kalabér László

A cölibátusról

Egy kármelita növendék szemével

Úgy gondolom – és ez bizonyára így is van –, a cölibátust
nem lehet külön elemként szemlélni, csakis a megszentelt
élet hivatásával együtt. Lelki oldalról szeretném megközelíteni e témát, mert ez fontosabb, mint a jogi aspektus. Így
a kötelező cölibátus kérdésében – melyről tudjuk, hogy
nem szükséges az egyházi rend szentségéhez, hiszen ez
azt jelentené, hogy nem ismerjük el a keleti kereszténység
papságát – nem szeretnék állást foglalni.

„Hogy vele legyenek – ez a papi hivatás
első és alapvető eleme”
„Hogy vele legyenek – ez a papi hivatás első és alapvető eleme” - írja XVI. Benedek pápa az Örömötök szolgái című
művében1. Vele legyünk, vele éljünk, és Őt megismerjük.
Tulajdonképpen ez minden kereszténynek szól, de nyilvánvalóan egy papi vagy szerzetesi hivatásban élőnek más
hangsúllyal. Az apostolokat Jézus arra hívta, hogy vele
együtt éljenek közösségben. Tehát a keresztény embernek
feladata, hogy megismerje azt, aki a vele való közösségre
hív. Ez a megismerés pedig személyes kapcsolatot jelent.
A keresztény hivatás legfontosabb eleme, hogy az Istennel
való kapcsolat személyessé válik. Végül is, ha valaki nem
törekszik a személyes, valódi kapcsolatra az Úrral, miért
akar a mennybe jutni? Mit gondol, mi várja ott? Ki tudja
kerülni Istent? Egyértelmű, hogy először is ezt kell tudatosítanunk magunkban hivatásunk elején: Istennel lenni.
Végtére is a mennyben vele leszünk, és már nem lesz szükségünk semmire sem. Vagyis ki tudjuk mondani Avilai
Szent Terézzel együtt, hogy „Egyedül Isten elég.” Az is világos számunkra, hogy már a földön erre kell készülnünk,
1 XVI. Benedek, Örömötök szolgái, L’Harmattan, Budapest
2010, 70.
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és Jézus is erre tanított bennünket, amikor azt mondta:
„Boldogok a lelki szegények...”, hiszen lelki szegény az, akinek „egyedül Isten elég”, mert beéri ennyivel, nincs másra
szüksége. És miért is ne lenne elég a legnagyobb Jó?

A keresztény hivatás legfontosabb
eleme, hogy az Istennel való
kapcsolat személyessé válik.
Lelki szegény az, akinek
„egyedül Isten elég”.
De hogy jön mindehhez a cölibátus kérdése? Úgy, hogy
ha ebben az Istennel való kapcsolatban élek, ebben a
legnagyobb szeretetben és ezért a szeretetért képes vagyok felülírni a természet törvényét, ami testünkbe van
kódolva. Ez nem azt jelenti, hogy elfojtjuk, vagy letagadnánk. Fontos tudatosítani magunkban, és mindig szem
előtt tartani, hogy ez a mi döntésünk, amelyben élünk
az életünk utáni legnagyobb ajándékunkkal, amit Istentől kaptunk: a szabad akarattal. Most kérdezhetnék, hogy
mitől szabad akarati döntés ez, ha kötelező a cölibátus (a
latin egyházban legalábbis), de ne felejtsük, hogy senki, Isten sem kényszerít a papságra vagy szerzetességre.
Ő elhív minket, amire mi mondhatunk nemet is, mint a
gazdag ifjú. Persze Isten azért hív minket valamire, mert
Ő mindentudásából kifolyólag látja, hogy nekünk az felel
meg a legjobban, ott tudjuk a legjobban Őt szolgálni. És
mi lehetne jobb, mint egy ilyen jó Urat szolgálni, aki mindent megad, és ezt már itt, a földön elkezdi mindannak,
aki Őt hűen szolgálja (ahogyan erről Avilai Szent Teréz is
beszél a műveiben, különösen a Tökéletesség útjában)?...

Ez döntés kérdése.
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Könnyű-e a mennyek országáért vállalt cölibátus? Természetesen nem, és folyton harcolnunk is kell, de milyen jutalmat is várnánk, ha semmit sem akarunk tenni érte? Ez
döntés kérdése, nem is könnyű döntésé, mint ahogy a házasság is. Hiszen egyvalakit választunk, és ő minket; azt,
akivel végig akarunk menni Krisztus útján. De ezekben a
döntésekben nem azt érdemes nézni, hogy mi mindenről
mondtunk le, hanem azt, akit választunk. Az esküvőn sem
azt fogadják a felek, hogy mindenki másról lemondanak,
hanem az „igen” a másik félnek és a vele való közös életnek szól. Így van a cölibátusban is: nem azt kell szem előtt
tartani, hogy mi mindenről mondtunk le. Szép is lenne,
ha a férj vagy a feleség folyton azt mondogatná házastársának az utcán sétálva: „Látod, őróla is, meg őróla is lemondtam, pedig ő aztán nagyon vonzó!” A cölibátusban
élők se „dörgöljék az Úr orra alá”, hogy mennyi jó lehetőségről mondtak le, noha mindig fognak látni jobbnál jobb
házastársjelölteket; kár abban bizakodni, hogy nem. Mindent egybevéve mind a házasságban, mind a cölibátusban
élőknek arra kell törekedni, hogy minél jobban elmélyít-

sék a kapcsolatot a társukkal, aki a cölibátus esetében csak
Isten, míg a házasságban a házastárs is.
Ha valaki – és ez a házas életet élő emberekre is vonatkozik – képtelen belátni, hogy a praktikus dolgokon messze
túlmutat a mennyek országáért vállalt cölibátus, akkor az
valószínűleg nem értette meg a hivatás lényegét. Ez pedig
nem más, mint „Mária hivatása”, vagyis igent mondás Istennek az Ő útján való járásra, melyben Ő lehetőséget ad
a csak vele való útnak (cölibátus), valamint a vele és egy
útitárssal való útnak (házasság) is. Ebből is láthatjuk, hogy
Isten mennyire tiszteli szabad akaratunkat: megválaszthatjuk, hogyan megyünk végig az Ő útján. Végső soron akár
házasságban, akár cölibátusban élünk, mindnyájunknak
szól Jézus figyelmeztetése, mely egyértelműen a lényegre –
vagyis Őrá – tereli figyelmünket: „Aki jobban szereti apját
vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban
szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám.
Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó
hozzám. Aki megtalálta életét, elveszíti azt, és aki elvesztette
az életét énértem, megtalálja azt.” (Mt 10,37-39.)

Hegedűsné Veréb Anita

A Hajnal érintése

A hajnali napfényben láttam felcsillanni, Uram, arcod mosolyát.
Ahogy az életet adó nap épphogy meg-megszólította sugarával
a felkelő fákat, úgy láttalak mosolyogni én Szerelmem. Milyen
gyönyörű vagy és milyen gyönyörű is a Te alkotásod.
A Szentlélek szellője suhant végig az üres utcákon, megérintve a
természetet. A természetet, amit, Uram, nekünk alkottál. Vagy
talán azért szaladt végig oly sebesen, hogy felébressze a fákat,
a virágokat és minden teremtményed? – Keljetek! Urunk eljött
közénk! – Süvítve futott végig a lágy Szellő. – Itt van köztünk! –
Öröme átragyogta a világot.

52

Effata 2018 • ÔSZ–TÉL

Vélemény

Lévai Ádám

A teológiai emberkép sajátossága

Fordítsuk figyelmünket bármilyen tudományos, vagy filozófiai antropológiára, azonnal észrevesszük, hogy az a
valóság redukciójából indul ki. Elhallgat néhány igazságot, ezzel az egész mondanivalóját komolytalanná teszi,
és a legjobb lehetőségeitől fosztja meg az egzisztenciális
kérdések kereszttüzében élő embert.
Mi az ember? Pontosabban: ki vagyok én?
A biológiai megközelítés veszélye, hogy összemossa az
emberi létszint és az állatok világa között tapasztalható
különbséget. Ettől függetlenül gyermeteg lenne a természettudományos felfedezések mellőzése, hiszen az olyan,
mintha nem vennénk tudomást a fizikai világról és annak törvényszerűségeiről. A szociológiai és egyéb antropológiák pedig nem az emberi lét egészét ragadják meg,
hanem csak egy szegmensét vizsgálják. A filozófiai antropológia mellőz egy nagyon fontos szempontot, mondván, hogy arról csak a Szentírásból és egyéb vallási hagyományokból tájékozódhatunk, a „tiszta ész fényénél” nem
juthatunk efféle következtetésekre. Az emberi faj biológiai
eredetének kérdése soha nem fog etikai felismerésekhez
vezetni, a társadalmi szolidaritás eszméje pedig nem torkollik szeretetbe. A formaadó lélek és az engedelmeskedő
anyag közötti különbség felállítása nem ad reményt emberi kapcsolataink átmentésére az örökkévalóságba.
A teológiai módszer nem is Isten létének feltételezéséből
indul ki. Erre a filozófia is el tud jutni, és az egyházatyák
szerint el is kellett volna juttatnia minden embert. Két területet látok, ahol a Szent Tudomány lényegeset mondhat az emberről. Az első eredetként és beteljesedésként is
felfogható: a szentháromságos Istenről való beszéd, arról,
hogy a valóság egésze mögött bensőséges kommunikáció
rejtezik. Sokat foglalkozom a logosztannal, az Isten Szava-teológiájával, mely emeritus pápánk XVI. Benedek
szerint a teológia szíve és lelke kell, hogy legyen. A görög

filozófiai gyökerekkel (is) rendelkező logosz-elképzelés
az alexandriai zsidóság és kereszténység (lásd Alexandriai Philón és Kelemen) érdeklődésének középpontjában
állt. A logosztan másik felvillanása a középkorban Szent
Ferenc dialogikus-szakramentális valóság-elképzelése és
a ferences intellektuális hagyomány alapvető jellege (lásd
Szent Bonaventura). A Logosz Szent János evangéliuma
nyomán keresztény alapfogalommá nemesült, melyben
Jézus Krisztus, mint Isten Szava olyan igazság, amely
minden keresztény dogmatika gerincét kell, hogy alkossa. Fontosnak, feltérképezésre váró területnek tartom a
logosztant, ugyanis a teológiának beszélnie kell a beszélő
Istenről. Ez azért fontos, hogy az embert egy értelmes, válaszadásra köteles lényként mutassa be. 1
Az emberi alapállás (A-Ω) ismertetése mellett a teológiai beszédmód másik kiinduló pontja a valóság, mint a
megromlott és korrupt realitás bemutatása. Isten a világot
nem ilyennek teremtette, az emberi természet megromlott, értelme elhomályosult, akarata meggyengült. Amikor Nüsszai Szent Gergely az emberi természet szóra a
φυσις szót használja, akkor az eredeti istenképmásra – a
Logoszra gondol. Akkor leszünk istenképmássá, ha Krisztushoz hasonulunk. De miért kell ilyenné válnunk? Azért,
mert az emberi természet megtört, nem olyanok vagyunk,
amilyennek lennünk kellene. A filozófia nem beszél őseredeti állapotról, az embert jelenlegi állapotából indul ki.
Az már más kérdés, hogy a bölcsesség szeretői érzékelik
életükben az ellentmondásokat és átölelve a torinói lovat
felhagynak a rendszerező tudományossággal - jobb esetben, mert ilyenkor legalább önmaguk lehetnek.
Az indiai „valláskozmoszban”, a védikus hagyományok

1 Vö. a héber elgondolás az ember és az állat közötti különbséget
a néma mivoltban és a szólásra való képességben látta.
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értelmi elhomályosulásról, vak bolyongásról és őrületről
beszélnek. A történelem ismétli önmagát, veszetten rohanunk, nem tanulva a múlt hibáiból. Íme, a reinkarnáció
parafrázisa, az ember, mint olyan újra-újra megszületik,
beköszöntô
és ugyanazt a hibát követi el. Kifejező képekkel tárja ezt
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TÖK tábor

E számunk címlapfotója fotópályázatunk 1. helyezettje Pesti Dóra felvétele.
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Pázmány Nap

Jöjj el, jöjj el, Emmanuel,
csak téged áhít Izrael...

Betlehem látképe

