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Gabriella testvér

„Aki szomjazik, jöjjön!”
(Jel 22,17b)

„Íme, Isten hajléka az emberek között!” (Jel 21, 3a)

A nihilizmustól az Istennek adott életig
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KÖSZÖNETET MONDOK
mindazoknak, akik segítettek nekem megtalálni Istent
és növekedni a Lélekben, mindenekelőtt
Berkecz Franciska és Sztrilich Ágnes testvéreknek
és azoknak a lelkipásztoroknak,
akik Isten kegyelmének eszközei voltak az életemben.
Áldja meg őket Isten bőséges kegyelmével!
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„Istendicsıítı önéletrajzom” megjelent 2008-ban az Új Ember
Kiadó gondozásában – amint errıl a fenti címoldal és a kötet
hátsó borítójának képe (lásd az utolsó oldalon) tanúskodik.
Az itt közölt internetes változat az általam írt, kiadásra elıkészített eredeti szöveg, így itt-ott eltér a megjelent könyv szövegétıl. (a szerzı)
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„Aki szomjazik, jöjjön!
Aki kívánja az élet vizét,
ingyen igyék!" (Jel 22,17b)

Kedves Olvasó Testvérem!
Egy „Istendicsőítő önéletrajzot” tartasz a kezedben – szándékom szerint. Ez a műfaji meghatározás elöljárónktól származik, aki arra kérte a testvéreket, írják meg Isten-dicsőítő önéletrajzukat közösségünk, a Szociális Testvérek Társaságának 70. „születésnapjára”. Az ő buzdításának és a Szentlélek
benső ösztönzésének engedelmeskedve fogtam hozzá az íráshoz.
Nem irodalmi művet kívántam tehát alkotni, hanem arról szerettem volna
hálás szívvel és imádságos lélekkel vallani – vallomást, tanúságot tenni –, a
lehető legegyszerűbb, legközvetlenebb módon: mit tett Isten az életemben, hogyan ismertette meg Magát velem és vont egyre közelebb
Magához. Ezért csak a lelki fejlődésem szempontjából fontosabb eseményeket, mozzanatokat emeltem ki az életemből. Egyébként azon kívül, amit Isten
tett velem, nincs is semmi említésre méltó benne. Így semmiképpen sem valamiféle modellként, példaként szeretném eléd állítani eddigi életutamat. Aki
ismer engem személyesen, az tudhatja, hogy erre teljesen alkalmatlan vagyok.
Nagyon is tapasztalom nap mint nap a korlátaimat, esendőségemet – ma is.
Épp arról szeretnék tanúskodni, hogy Isten minden gyengeségünk ellenére Magához kíván és tud ragadni minket.
Jézus Krisztus azért jött el közénk, hogy megváltson minket a bűn rabságából. Vannak olyan, a személyiségünk mélyén gyökerező gyengeségeink, amiket a legtöbben földi pályafutásunk végéig magunkkal hurcolunk – talán azért,
hogy ne feledkezzünk meg arról, mennyire szükségünk van Őrá. Ettől a testébe
adott „tövistől” még magát az Apostolt, Szent Pált sem szabadította meg az Úr,
hanem azt felelte neki (háromszori kérésére): Elég neked az Én kegyelmem,
mert az Én erőm a te gyengeségedben, annak ellenére lesz egészen nyilvánvalóvá.
Bár az életutunk nagyon sokféle – egyénenként más és más –, Isten kivétel
nélkül mindenkit meghív – TÉGED IS! – az egyetlen igaz, emberhez méltó
életre, Jézus Krisztus követésére. Jézus „az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET”
– számodra is!
Ma – hozzám hasonlóan – nagyon sokan élnek közöttünk olyanok, akik
úgy nőttek (nőnek) fel, hogy nem ismertették meg velük az élő Istent. „Sötétségben és a halál árnyékában” tengődnek, és nem tudják, valójában Ki után
szomjazik a lelkük... Mindenféle pótlékokkal próbálják betölteni a
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bensejükben tátongó űrt, ami persze hiábavaló igyekezet. Elsősorban nekik
szeretnék segíteni, elmondani: ISTEN ÉL ÉS SZERET TÉGED!
De azokkal is szeretném megosztani ezt az Örömhírt, akiknek van ugyan
hitük és valamennyi (elméleti) Isten-ismeretük, mégsincs igazán élő, személyes kapcsolatuk Istennel. Szeretnék tanúságot tenni – személyes tapasztalat
alapján – arról, hogy ISTEN VALÓSÁGOS, ÉLŐ SZEMÉLY, AKI SZEMÉLYES
SZERETETKAPCSOLATBA AKAR LÉPNI VELÜNK – VELED IS, mert személyesen szeret téged, ismer, a neveden szólít. Hiszen Te magad is megismételhetetlen személy vagy, egyedüli az egész világegyetemben, az élő Isten képmására alkotott teremtmény. Isten Egyszülött Fia érted is meghalt a kereszten, s a Te lelked ajtaján is zörget a Feltámadt Krisztus – ahogy a Jelenések
könyvében mondja. Hozzád is így szól: „jöjj, kövess Engem!” – és várja a Te
válaszodat...
S végül: mindenkihez szeretnék szólni, aki SZOMJAZZA AZ ÉLET
VIZÉT.
Az alcímben szereplő „Istennek adott” kifejezés (az „Istennek szentelt élet”
helyett, amire én meghívást kaptam) mindannyiunk közös hivatására szeretne
utalni – ami nem más, mint hogy az életünket odaadjuk – visszaadjuk
– Istennek, akitől kaptuk. Ez minden ember életének végső, valódi értelme
és célja. Arra hív minket a mi szerető Atyánk, hogy egyre inkább megközelítsük az életünk folyamán ezt a végső célt – amit teljes egészében majd csak az
örök életben fogunk elérni.
Isten Fia azért lett emberré – testté –, hogy az életünk Ura lehessen. „Úgy
szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16.) SZERETET AZ ISTEN – mondja János apostol – és Ő szomjazza a mi viszontszeretetünket. Arra
teremtett minket, hogy válaszoljunk az Ő végtelen Szeretetére, ezért
belénk oltotta az Utána való éhséget és szomjúságot, az Ő keresésének vágyát.
Sajnos, sokan nem találják meg Őt ma ebben az életben. Mintha most érkezett volna el az az idő, amiről Ámosz próféta jövendölt: „Íme, jönnek napok
– mondja az Úr, az Isten –, amikor éhséget bocsátok a földre: éhséget ... az
Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, kóborolnak északtól délig, keresik az Úr szavát, de nem találják.” (Ámosz 8,11-12.)
Ezért szükséges, hogy azok, akik megtalálták már Őt, tanúságot tegyenek Róla, az élő Istenről, hogy megpróbálják másoknak is megmutatni a Hozzá vezető Utat.
Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy bele ne lopjak tanúságtételembe néhány elmélkedést – gondolatokat egy-egy általam fontosnak tartott témáról, úgy, ahogy én látom, eddigi tapasztalataim, ismereteim fényében.
Ezeken az apróbetűs részeken nem feltétlenül szükséges átrágnod magad
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– főleg, ha untatnak. (Néhány hosszabbat a könyv végére tettem, a „Jegyzetek”-hez.)
Kedves Testvérem! Imádkozom Érted, és szeretettel hívlak, hogy légy az
útitársam, akkor is, ha még nem ismered ezt az Utat! Az Út végén maga Isten, az Élet Ura vár rád. Bízzál Benne!
1998.

***
Itt jegyzem meg, hogy 1994 óta az asztalfiókban hevert a kézirat. Az eltelt
évek élettapasztalatainak, ismereteinek birtokában ma már valószínűleg
nem ugyanígy írnám meg, talán valamivel összefogottabban is – de lényegében vállalom ma is, ezért nem változtattam rajta, kivéve azt a néhány oldalas hozzátoldást (az utolsó fejezetet), amelyben röviden írtam a külső szolgálataimról.
A szöveget néhány saját rajzzal, grafikával, festménnyel illusztráltam.
Ezeket nem művészi alkotásként akarom bemutatni, hanem a leírt, korábbi
világképem, ill. az ezzel összefüggő, általában nem túlságosan pozitív életérzésem, lelkiállapotaim akkori kifejezéseiként. Természetesen e „sötét” képek
mellett harmonikusabbakat is készítettem, pl. csendéleteket. (Az I. képmellékleten látható két kép kb. 13 ill. 19 éves koromból való.)
Amikor (1998-ban) először merült fel a kiadás gondolata, még írói álnév
alatt szerettem volna megjelentetni tanúságtételemet, elhallgatva annak a
szerzetesi jellegű közösségnek a nevét is, amelyikhez tartozom. Ezért gondosan ügyeltem rá, hogy ne maradjon benne olyasmi, amiről rám lehetne ismerni, pl. nem írtam a külső szolgálataimról. Megfontolva többek tanácsát,
most mégis úgy látom, hogy jobb, hitelesebb, ha névvel, „cégjelzéssel” jelenik
meg a könyv.
2005 – 2007.
Exner Gabriella
szociális testvér

I. MELLÉKLET:
1. Korsós csendélet (1967 k.);
2. İszirózsás csendélet (1973 k.)
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I.
„Isten után szomjazik a lelkem,
az élő Isten után.”
(41. zsoltár)
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Istentıl távol

Véletlenül élek?
Gyermek- és ifjúkoromat – 24 évet – az ateista diktatúra idején éltem le, Istentıl távol, külsı és belsı sötétségben.
1954. december 29-én születtem. Koraszülés volt, vesegörccsel…
az orvos azt mondta édesapámnak: az anya életét fogják menteni… –
Csupán a véletlen mőve, hogy élek, vagyok, létezem? – hasított belém évekkel késıbb a gondolat.
Édesanyám az Ágnes Gabriella név helyett Gabriella Ágnest mondott be, amikor közvetlenül a világra jöttöm után megkérdezték tıle,
mi lesz a gyermek neve – így lettem „Isten embere” (till. a 'Gábriel'
ezt jelenti).
Egy kis dunántúli faluban laktunk négyéves koromig, itt tartott a
keresztvíz alá – „keresztanyám” helyett – anyai nagymamám. Piros
csillagokkal lettem „megjelölve” a homlokomon – szól a családi krónika –, az egyik kis „csillag” halvány nyoma még ma is látszik. –
„Anyám méhétıl fogva kiválasztottál”, Magadnak akartál – kicsit ennek a jele lett számomra ez a „csillag” (anyajegy) is.

„Paradicsomkert” – és „bőnbeesés”
A keresztséggel le is zárult „vallásos nevelésem”. Egyik nagyszülım sem volt még átlagosan vallásosnak mondható sem, így a
gyermekeikbe sem ívódott bele különösebben mély hit vagy vallásosság. Édesanyám négy nıvérével együtt zárdaiskolában tanult, de még
az ott kapott vallásos nevelés sem bizonyult megtartó erınek a késıbbi évek viszontagságai közepette. Pedig egyik nagynéném apáca akart
lenni, csak gyenge tüdeje miatt nem ajánlotta az orvos a zárdai életre.
Az ateista környezetben aztán ı is elhagyta a templomba járást (férje
is, ı is vezetı beosztásban dolgoztak, a férje munkásır volt…) Élete
utolsó szakaszában kezdett visszatalálni Istenhez.
14

Egyetlen nagynéném maradt férjével együtt vasárnaponként templomba járó, ún. hagyományos keresztény. Gyermekkoromban minden
találkozásukkor kérdıre vonták a szüleimet (legalábbis ık így élték
meg): „Na, még mindig pogányok ezek a gyerekek?” S lám, az ı három gyermekük közül talán csak az egyikben maradt meg a gyermekkorában belé nevelt vallásosság. – „Mily kifürkészhetetlenek az Úr
útjai, mily beláthatatlanok ösvényei” – ahogy a zsoltáros mondja.
Édesapám hat testvére közül tudtommal egy sincs, aki vallásos
lenne, ill. lett volna. (Velük régen sem nagyon tartottuk a rokoni kapcsolatot, ma már szinte egyáltalán nem.)
Gondolom, a mély vallásosság hiányával is magyarázható, hogy
egyik családban sem uralkodott túl meleg, szeretı légkör. Édesapám
rokonságát inkább az intrikák, veszekedések, életre szóló sértıdések
jellemezték. Anyai, Németh nagyanyám – aki valamivel közelebb állt
hozzám, mint a másik – élénk temperamentumú, de hideg szívő aszszony volt. Talán akkor hőlt ki a szíve szegénynek, amikor – elmondása szerint – nem mehetett hozzá szíve választottjához, hanem
hozzákényszerítették nagypapához. Sokat emlegette „elıkelı” rokonait is.
Németh nagyapámat én már mint szelíd, kék szemő, áldott jó embert ismertem meg – de fiatalabb korában nagyon szigorú rendet tartott a családban – mesélte édesanyám. Azonban csendırtisztként is
emberséges volt mindenkivel szemben. A „felszabadulás” után egy a
Bajcsy-Zsilinszky-féle németellenes összeesküvésben részt vett mérnök igazolta – hálából, amiért nagyapám annak idején közbenjárásával
kimentette a nyilasok kezébıl. (Nyugdíjat persze nem kapott.)
Fájó emlékem az a győlölködı indulat, ahogy nagyanyám szidta
nap mint nap nagypapát. Így akarta talán megbosszulni fiatal éveit,
amikor szenvedett tıle. Nagyapám némán tőrte, olykor szelíden csitította. Nagymama megtanított, hogy mondjam neki: „A nagypapa mindig zöldeket beszél!” – én meg kiegészítettem: „...zöldeket, kékeket,
sárgákat, pirosakat beszél”. – Nem tudtam, hogy ez csúnya, csúfolódó
beszéd, inkább olyan kedveskedésnek véltem. Nagypapa nem haragudott érte. „Csillagszemő Gabiká”-nak nevezett. İ szerette az unokáit.
Csodálatosan szép és finom gyümölcsöket nevelt a „hatalmas”
kertben, amely nyolc-tíz éves koromig valóságos édenkert volt számomra. Székesfehérvárra költözésünk után is visszajártunk ide nyaranta, unokatestvéreimmel együtt. Ezek a nyarak voltak gyermekko15

rom legszebb, legboldogabb idıszakai – bár rendkívüli érzékenységem miatt jó nagyokat tudtam „szenvedni” már akkor is. Pl. amikor
nıvérem és egyik unokatestvérem „összeesküdtek” ellenem... De ezek
az incidensek csupán apró bárányfelhık voltak a zavartalanul kék nyári égen. A pipacsos-búzavirágos mezın szaladgálva, vagy a Kert titkait felfedezve, a sajátkezőleg épített lombsátorban elrejtızve tökéletesen szabadok voltunk, amihez az ártatlanság biztonsága, az elrejtettség élménye társult. Persze akkor nem tudtuk ezt...
Volt egy elmaradhatatlan „ikertestvérem”, játszópajtásom, Laci.
Ha valamiért megbüntették – pl. batyut kötve a hátára kitették a kerítésen kívülre, és ı ott bömbölt –, jobban fájt, mintha velem tették volna. Teljes volt az egyetértés közöttünk, így el is határoztuk, hogy ha
nagyok leszünk, férj-feleség leszünk.
Olykor kirándultunk a falu szélén levı kiserdıbe vagy a Sóstóhoz.
Tízórainkhoz apró, alig érett paprikákat loptunk valakinek a földjérıl
– s jóízően megettük a „tiltott gyümölcsöt”. Ugyan senki sem tanított
arra, hogy ez bőn, én mégis éreztem belül valami homályos
lelkiismeretfurdalás-félét...
Egyéni „bőnbeesésem” az egyik nagy családi ünnephez kötıdik.
Évente néhány alkalommal összejött valamennyi testvér, rokon
nagymamáéknál, „Ágotán”. Nemigen kedveltem a nagy családi ebédeket, untattak. Egy alkalommal úgy alakult, hogy egyedül maradtam
ebéd után a szobában. Ellenállhatatlan erıvel vonzott a szoba sarkába
állított borosüveg, amibıl a felnıttek ihattak csak valami titokzatos
italt. Épp a számhoz emeltem az üveget, amikor valaki váratlanul benyitott – és tetten ért. Rettenetesen szégyelltem a dolgot, de „kivágtam” magam: „Tudok ám inni a literes üvegbıl is!” Évek múltán is
nevetve emlegették a családban ezt az esetet. Kb. ötéves lehettem ekkor.
Egyik ilyen nagy családi ebéd alkalmával – véletlenül – épp a vallás került terítékre mint beszédtéma. Máig rejtély számomra, hogyan
maradhatott meg az emlékezetemben (hat-hét éves koromból) nagymama nyilatkozata. – Hogyan állíthatják – mondta –, hogy Jézus
anyja szőz volt, amikor gyereket szült... İ ugyan nem hisz abban,
hogy a Szentlélektıl született Jézus – nagyjából ezt mondta. Milyen
fogékony a gyermeki lélek – mint a viaszba nyomódnak bele és ırzıdnek meg benne a természetfölötti világ „üzenetei”, ha akad, aki
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belenyomja ezeket... (Mert azt azért valahonnan tudtam. hogy nem
közönséges emberekrıl van szó.)
Vasárnaponként (ha jól emlékszem, nem minden vasárnap) nagymama szépen felöltöztetett minket és felvitt a templomba, amely egy
kis magaslaton állt, kezünkbe nyomva némi aprópénzt. Ez azonban
sajnos semmi nyomot nem hagyott bennem az unalmon és azon a
kellemetlenségen kívül, amit az ilyen „kivonulás” tortúrája jelent egy
gyermek számára. Nem értettem, mire jó ez az egész, a falu népe pedig jól megbámult minket, városi gyerekeket, amit nagyanyám, azt hiszem, élvezett. Lenézte a falusiakat (ık a háború elıtt Fehérváron
laktak), és szeretett dicsekedni velünk.
Tizenegy-tizenkét éves lehettem, amikor – hosszú, megalázó betegség (agyérelmeszesedés) után meghalt nagypapa. Egészen különös
volt számomra a temetése napja. Megérintett, hogy valaki, aki élt,
volt, most egyszerre csak nincs – megszőnt létezni. Hogy lehet az?
Ez abszurdum. (Persze nem így fogalmaztam magamban, de valahogy
így éltem meg.) És itt a lányai, a rokonok, beszélgetnek, esznek –
mintha mi sem történt volna... – Édesanya azt hitte a temetés után,
hogy én nem fogtam fel semmit belıle, mert kívülrıl semmi sem látszott rajtam ebbıl, és nem is beszéltem róla.
Nıvérem – nálam négy évvel korábban született – még járt hitoktatásra (amikor éppen megtartották), elsıáldozó már Fehérváron volt.
Emlékszem szép fehér menyasszonyi ruhácskájára és a mirtuszkoszorúra a fején – meg a finom kakaóra és kalácsra, amivel megvendégelték ez alkalomból a gyerekeket. Még a hittankönyve rajzai is megmaradtak bennem – mint meséskönyvet lapozgattam néhányszor... Sajnos
az elvetett magocskákat elfojtotta a konkoly...
Hálát adok Istennek, hogy megajándékozott egy melegszívő édesanyával – akit késıbb én próbáltam közelebb vinni İhozzá. Ugyan
nem tökéletes, szegénykét sokszor elragadta az indulat, az „idegesség”
(ma már jóval békésebb) – de olyankor képes volt arra, hogy ı kezdeményezze a kibékülést duzzogó leánykájával.
***
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Néhány kép az elsı évekbıl: sérülések, a félelem születése
Néhány epizódot szeretnék még megosztani a gyermekkoromból –
az elsı évekbıl. Azt mondják a pszichológusok, az elsı évek élményei
egy életen át meghatározók...
Elevenen él bennem – bár valószínőleg csak édesanyám és nıvérem elmondása alapján – a következı emlékkép: kétéves vagyok,
édesapának van egy kaptár méhecskéje. A kaptár mellett egy szép virág, amit feltétlenül meg akarok kaparintani – hiába tiltja nıvérem,
hogy odamenjek. Makacsságom következménye kb. harminc méhcsípés lett. Édesanyám huzigálta ki a fejembıl a belé fúródott fullánkokat. A mérget kihánytam, ez mentette meg az életemet – mondta a
szomszéd faluban székelı orvos.
Talán ez volt az elsı stresszhatás (divatos szóval élve) – születésem óta –, amikor a külvilágot mint ellenséges erıt tapasztaltam
meg, s talán ez ültette belém elıször a félelmet a világgal szemben.
Volt más hasonló élményem is: a szomszédék óriási kakasa átszökött hozzánk, s miközben békésen homokoztam, hátulról orvul rám
támadt, megcsípett és megvert hatalmas szárnyaival... Rettegtem a kislibáit védelmezı, nyakát nyújtogató, sziszegı anyalúdtól is... És még
annyi mindentıl. Pl. nagyon féltem, amikor fényképezés alkalmával
felállítottak egy hokedlira – tériszonyom volt, amit máig sem nıttem
ki egészen. A fényképezés elıtt sírtam, és ollóval belevágtam a masnimba – mesélte késıbb édesanya. Ténykedésem nyomai felfedezhetık az akkor készített fotókon. És ugyancsak rettegtem a sötétségtıl –
este, lámpaoltás után azt képzeltem, hogy az ágy alatt rejtızik valaki.
Azért nagyszüleim „paradicsomkertjében” és késıbb gyógyultak
bennem ezek a rossz élmények. Volt néhány nagyon kedves állatunk
pl., „akik” igazán a szívemhez nıttek: Buksi, a kis korcs, de igen jó
házırzı kutya, egy árva kisliba, „akit” felneveltünk, „Giduci”, a kiskecske... Valamennyire megtanultam fára mászni is – de a nagy diófára ritkán merészkedtem fel.
Édesapám egész nap varrt, közben gyakran fütyörészett. Nem tudtam elviselni, ha borongósabb hangulata volt – olyankor addig hízelegtem neki, amíg végre el nem nevette magát.
Nagyon akaratos gyerek voltam, kis méregzsák – ahogy mesélték.
Kétéves korom után szokásommá vált, hogy – ha valami nem tetszett
18

– földhöz vágtam magam, dühös sírás közepette. Nagymama tanácsára
édesanya már a roham elıjeleit észlelve felkapott és elfenekelt. A „kúra” bevált: néhány alkalom után már nem mertem megkockáztatni indulataim ilyen elementáris erejő kifejezését. Édesanya fenyegetı
hangját hallva: „Ne merészelj...!” – tehetetlenül, remegve néztem fel
rá, és magamba fojtottam a kitörni készülı vihart.
Még egy jellemzı eset kicsit késıbbrıl: nıvérem, Márti és Eta nevő unokanıvérem együtt indulnak el otthonról valami izgalmas helyre. – Engem otthagynak, azt mondják, kicsi vagyok még. Kétségbeesetten, elszántan futok utánuk: „Engem is vigyetek, én is veletek akarok menni!” – kiabálom, s közben elzuhanok. Egy éles üvegcserép
felhasítja a csuklómat, ömlik belıle a vér. Szerencse, hogy nem az
ütıeret vágta fel. Máig ırzöm a nyomát, egy két cm körüli hosszúkás
forradást a jobb csuklómon.
Édesanya nem enged ki az utcára minket a „rossz gyerekekkel” játszani. Sóvárogva s félénken nézegetem ıket a kerítésen át. De feltalálom magam egyedül is, sohasem unatkozom. Eljátszom a gombokkal, stoppolófával, építıkockával, babával, lapozgatom a „Kis gyermekek nagy mesekönyvét”, elnézegetem a színes képeket és a belé firkált rajzokat...
Nagyon szerettem a meséket, sokat nyaggattam édesanyámat és
nıvéremet, hogy olvassanak nekem. Képzeletemet legalább annyira
betöltötte ezek világa, mint a fogható valóság, a mesehısök személyes
ismerıseimmé lettek. Elképzeltem, hogy én vagyok az a parányi tündérleányka, aki egy virág kelyhében született... A lelkem mélyéig
megrendítettek Andersen meséi – megsirattam a szegény „rút kiskacsát”, a Hókirálynı fogságába esett kisfiút... a gyufaárus lányt. A
Grimm meséket is szerettem. Hauff meséi – A kis Mukk, A Gólyakalifa – Kelet egzotikus világába vezettek be.
És még sok-sok kedves gyerekkori olvasmányom volt, fıleg, amikor már tudtam olvasni. Úgy gondolom, igen fontos egy gyermek fejlıdése szempontjából az igazi mese – ahol vannak jó tündérek és gonosz boszorkák, ahol a legkisebb királyfi legyızi a hétfejő sárkányt.
Sajnálom a mai gyerekeket, akiknek vagy szürke hétköznapi „tanmeséket” tálalnak fel, vagy horror-mesékkel etetik ıket – melyekben már
nem lehet tudni egyértelmően, melyik szereplı a jó, melyik a rossz
(jóságos sárkány...). Nem szólva a számítógépes játékokról ...
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Kiesés az „édenbıl” – bezárulás, a nihil kezdete
Az iskolás évekkel kezdıdött igazán az „édenbıl” való kiesésem.
Szorgalmas – és szorongós – gyerek voltam, és édesanya elvárta (aztán már én magam is), hogy ötösöket vigyek haza mindenbıl. Mindamellett szerettem tanulni, fıként a humán tárgyakat, azon belül is
leginkább az irodalmat. Ekkor kezdtem el rajzolni-festeni – ez lett
egyik kedvenc idıtöltésem otthon. A rajztanárnım felfigyelt rám,
rajzszakkörbe is jártam egy idıben.
Mindig volt egy-két barátnım az iskolában, nem hiányoztak a
gyermekkori „szerelmek” sem – de alapjában véve magányos kislány
voltam, visszahúzódó, félénk, gátlásos. (Isten ezt az alapadottságomat
is a javamra fordította: sok minden rossztól megóvott ezen keresztül.)
Otthon gyakran volt feszült a légkör, nagyon nehezen viseltem el a
veszekedéseket, kiabálást... Ezek témája, azt hiszem, legtöbbször a
pénz volt: szegények voltunk, mint annyian a hatvanas években. Bizony a hónap végére nemegyszer tejre-kenyérre valónk is alig-alig
maradt. Édesanya a ruhagyárba járt dolgozni, halálosan elfárasztotta a
nyolcórai szalagmunka, az állandó zajban. Egyszer szerettem volna
meglepni, mire hazaér: felálltam egy székre, és hideg vízben elmaszatoltam a csap alatt a mosatlan edényeket.
Egyik barátnım, Terézke megbetegedett, szívizomgyulladása volt.
Kb. fél évig feküdnie kellett. Vittem fel neki a hatodik emeletre (gyalog) szinte naponta az aznapi leckét – így nem kellett évet ismételnie.
Nem emlékszem rá, hogy felkért volna erre valaki – olyan magától
értetıdı volt ez számomra, nem is értettem, hogy miért dicsérgetnek
engem ezért. Akkor (kb. tízéves lehettem) még nem rontott el a világ. Annál nagyobb csalódás volt, amikor felépülve betegségébıl, az
osztály nagyhangú klikkjéhez csatlakozott, és hamarosan „fiúzni”
kezdett.
Nekünk is lett tévénk, sokat ücsörögtünk elıtte. Nagy élményt jelentett az elsı otthon végignézett filmsorozat, mely V. Hugo Nyomorultak c. regényébıl készült.
Már az általános iskolában elhatároztam, hogy tovább fogok tanulni a középiskola után – bár szüleim nem biztattak erre. Nagyon szerettem volna valamilyen képzımővészettel kapcsolatos középiskolában folytatni a tanulmányaimat, de ezt a vágyamat eleve elvetették.
Fıleg édesanyám féltett a „ledér” környezettıl és a bizonytalan jövı20

tıl – na meg a szükséges költségeket is nehezen tudták volna elıteremteni, hiszen Fehérváron nem volt képzımővészeti szakközépiskola. (Ha jól emlékszem, Budapesten lett volna a legközelebbi ilyen jellegő képzés.) Akkor a tanári pályára gondoltam, amihez gimnáziumba
kellett jelentkezni – a szüleim viszont inkább közgazdasági technikumba írattak volna be, ahol praktikus ismereteket szerezhetek. Én
viszolyogtam attól a gondolattól, hogy egy irodában éljem le az életem nagy részét. Hála Istennek, az osztályfınököm beírta a jelentkezési kérelmembe, hogy csak szüleim kívánságára jelentkezem a közgazdasági technikumba, így aztán átirányítottak a gimnáziumba, aminek
nagyon örültem.
Gimnáziumi éveim alatt kezdett hatalmába keríteni a céltalanság,
értelmetlenség érzése, egyre csak nıtt bennem a belsı sivárság – egyszóval a nihil életérzése fokozatosan eluralkodott rajtam. Egyre inkább magamba zárkóztam, 15-20 évesen szinte embergyőlölıvé és
életunttá váltam. Senki nem tudta, még a hozzám látszólag közelálló
emberek sem, mi játszódik le bennem. Félelem, szorongások, gátlások... talán még magam elıtt is titkoltam ezeket. Nem szívesen beszéltem magamról, az érzéseimrıl, nagyon nehezen tudtam kapcsolatba kerülni másokkal. Még édesanyám iránt is bizalmatlanná lettem –
miután néhányszor „kiadta” vendégeink elıtt bizalmas közléseimet,
sıt, nevetség tárgyává tett, elhatároztam, hogy soha többé nem mondok neki (sem) semmit...
Egyetlen hiteles kommunikációs csatornám ezekben az években a
rajz, illetve festés volt. A képekben ki tudtam fejezni iszonyatomat a
világtól, az emberektıl – és az olykor fel-feltörı életörömet.
Nagy segítségemre volt emellett az irodalom – hála Istennek, mind
az általános, mind a középiskolában kitőnı magyar tanárunk volt, akik
megszerettették velem a verseket. (Visszagondolva középiskolai tanárunkra, gyanítom, hogy Isten-hívı ember volt.) Fontos értékközvetítı
és őrpótló – ma úgy mondanám, hogy praeevangelizáló – szerepe volt
ifjú, ateista éveimben az irodalomnak. A versek talán kicsit az imádságot helyettesítették számomra – megszólították, nem hagyták teljesen meghalni a „jobbik énemet”, a bensımben mélyen rejtızı Istenarcot. Pedig József Attila, Ady és mások istenes verseire nem is figyeltem fel akkoriban különösképpen.
Ekkor még nem tudtam, hogy Isten teremtménye, képmása vagyok...
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Azt hittem, ez a nihil, amit én átélek, a normális életérzés – hiszen
nem láttam magam körül igazán boldog, kiegyensúlyozott embereket.
Jövıképem egyáltalán nem volt – nem vágyódtam férjhez menni sem.
Úgy képzeltem, hogy csak „élettársam” lesz – hiszen nem találkoztam
pozitív, számomra vonzó házassági modellel. Szüleim kispolgári életvitele ellen lázadtam, taszított (1. jegyzet – lásd a könyv végén!) – de
nem láttam pozitív alternatívát. Sajnos, nıvérem házassága sem sikerült túl jól, késıbb el is váltak.
Mővészi ambícióim egyre inkább erısödtek, festımővész akartam
lenni...
A képzőművészeti hajlam, úgy látszik, benne van a családban – egyik
nagybátyám, édesapám öccse szinte megszállott autodidakta festő volt (kis
szobrocskákat is készített fából), s valószínűleg nem is lehetett tehetségtelen. (Láttam a festményeiről készült fotókat.) Sajnos, valamikor a ’70-es
évek elején kiszökött Nyugatra, és elkallódott az amerikai pénzvilágban.
Legalábbis néhány évvel ezelőtt azt hallottam róla, hogy művirágkészítésből tengeti életét.

Többnyire plátói szerelmeim is „mővész” („költı”) diáktársaim
iránt éledtek fel. Ezekrıl nem szükséges itt írnom, hiszen elsı igazi és
egyetlen nagy szerelmem Az lett, aki öröktıl fogva kiválasztott, hogy
az İ „jegyese” – élettársa – legyek...
Egyetemi éveim egyik barátnője szintén „költőnő” volt. Még az egyetem
befejezése előtt Angliába disszidált – ahogy akkor mondták – vőlegényével.
Ma is ott él, s ma is foglalkozik művészettel, az utóbbi években a képzőművészet, film felé orientálódott. Én egyetértettem elhatározásával, hogy
itthagyja az országot (akkor ez bűnpártolásnak számított) – mivel egészen
kilátástalannak láttuk a hazai életet. –

De elıreszaladtam kicsit.
II-III. képmelléklet:
3. Az éjszaka rémképei (1967 k.)
4. Les Fleurs du Mal (1972 k.)
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Negatív életélmények
Mi váltotta ki belılem ezt a negatív életérzést – a serdülıkori válságon és azon túl, hogy benne volt a levegıben?
Nyilván elsıdlegesen az Isten nélküli élet – hogy nem tudtam: ki
vagyok, honnan jöttem – miért élek, hová tartok...
Tizenéves koromban került a kezembe a nürnbergi perrıl szóló
könyv – nem is tudom leírni, hogyan hatott rám. „Ez az ember – erre
képes az ember? De hát én is ember vagyok – ez iszonyat!” – röviden
így summázhatnám. És senki nem beszélt nekem a bőnrıl (pláne nem
a megváltásról). A bőnt csupán mint büntetıjogi kategóriát ismertem. (Dosztojevszkij Bőn és bőnhıdésének lényegét is csak a megtérésem után fogtam fel.)
A karácsonyfát feldíszítı angyalok és Jézuska – amiben gyerekkoromban azért elég sokáig „hittem”, bár csak ilyenkor emlegették a
szüleim – réges-rég a múlté volt. Azóta senki, az égvilágon senki nem
szólt nekem egy szót sem egy más-világ létezésérıl – Istenrıl, vallásról, sem otthon, sem az iskolában. Egyszerően nem hallottam, olvastam Róla semmit, csak amit az iskolában tanítottak pl. az egyházról –
természetesen teljesen negatív beállítottsággal. (A népnyúzó papok, a
vallás a nép ópiuma stb.) Az Istenrıl szóló irodalmi alkotásokat mind
kiszőrték az iskolában.
Bár a tanáraim között – ahogy most visszaemlékszem –, nemigen
lehettek igazi, meggyızıdéses kommunisták, de az egész iskolai oktatás, mint tudjuk, marxista ideológiai alapokon állt, a marxista történelemszemléletet igyekezett belénk sulykolni, amely kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra osztotta fel a társadalmat. Petıfi Apostolát pl.
– amely nagy hatással volt rám – jól fel tudták használni a „szocialista
nevelés” céljaira. Bennem mindig mély részvétet keltettek az „elnyomottak” – ma úgy mondanám: az emberi nyomorúság –, s felháborított minden igazságtalanság. Így könnyen beazonosultam azokkal a
hısökkel, akik arra áldozták az életüket, hogy segítsenek a szegényeken. (Kissé nagyképően szólva: korán kialakult a szociális érzékenységem.)
Az elnyomók iránti proletárdühöt és agresszivitást, hála Istennek,
nem tudták belém nevelni, mert mindig is irtóztam mindenféle erıszaktól, függetlenül attól, hogy az gazdagok vagy szegények ellen irányul. Minden emberi szenvedés érzékenyen érintett, és sohasem gon25

doltam azt, hogy a gazdagok csak rosszak lehetnek, a szegények pedig
valamennyien jók. Emellett nem vágyódtam az anyagi gazdagságra –
így az irigység, kapzsiság sem győlöltette meg velem a „kizsákmányolókat”. Mert hiszen a rendszer ezeknek a negatív érzéseknek, indulatoknak, ösztönöknek a felkeltésével manipulálta, vezette félre és
állította szembe egymással az embereket. (Sajnos, úgy tőnik, ez a
módszer ma is jól beválik.)
A nagy igazságérzetet talán édesanyámtól is örökölhettem. Emlékszem,
többször mesélte otthon, hogy felszólalt a szakszervezeti gyűlésen, vagy az ún.
termelési értekezleten valami igazságtalanság miatt – persze nem sok eredménnyel. Míg a gyűlés előtt mindenki lázongott, ott senki nem mert édesanyám mellé állni. Pedig végül is nem lett baja abból, hogy vállalta az igazság
bajnoka szerepet – megbecsülték, szerették a munkahelyén, többször kapott
„kiváló dolgozó” kitüntetést. Őneki tényleg a munkáját ismerték el ezzel, mert
soha nem „helyezkedett” (párttag sem volt), és soha nem rejtette véka alá a
véleményét. Viszont a munkából hamar „kidőlt” – alig múlt 4o éves, amikor
leszázalékolták (kb. 1970-ben, tíz évi munka után).

Közel állt hozzám ezekben az években a mővészet, a mővész szerepérıl vallott romantikus – „világmegváltó” – felfogás is – épp a mővészet volt az utolsó szalmaszál, amibe még az elhatalmasodó nihilista
életérzés mellett is sokáig bele tudtam kapaszkodni.
Az „úttörısdi”, majd a KISZ-győlések mindig is rettenetesen untattak, bosszantott a formalitásuk, a hamisságuk. Igazából akkor már
jóformán senki nem vette komolyan ezeket. Sosem voltam karrierista,
így (ha jól emlékszem, az egyetem harmadik évében) ki is léptem a
KISZ-bıl, teljesen üres, értelmetlen idıpocsékolásnak tartva. A vallásosan nevelt gyerekekbe beleivódott félelem engem nem befolyásolt,
abban sem hittem – ill. nem érdekelt –, hogy ebbıl esetleg valami hátrányom származhat.
Már középiskolásként az egzisztencialista írók – Sartre, Camus –
vonzottak, nagyon megfeleltek ezek akkori és késıbbi lelkiállapotomnak. Én valóban elidegenedtem az emberektıl, a világtól – sıt, valami
szorongató, félelmetes „kozmikus elidegenedettség”, a létbe – a végtelen őrbe, a semmibe – való kivetettség életérzése kerített fokozatosan a hatalmába. Mintha egy cérnaszálon lógnék, és lóbálna Valaki a
végtelen őrben... Talán valami hasonlót élhetett át József Attila:
„A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje győlnek, s hallgatják szelíden a csillagok.” – Bár ebben van valami vigasztaló egység, harmónia – míg az én életérzésembıl általában hiányzott ez.
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Nagy sötétségeket és mélységeket jártam meg tehát – azt hiszem,
elıhírnöke az ilyen lelkiállapot a pokol gyötrelmeinek. Tehetetlen kétségbeesésemben idınként még az öngyilkosság gondolatáig is eljutottam – de a kivitelezéshez, hála Istennek, gyáva voltam. Na meg
ezek az apró kapaszkodók, szalmaszálak is megóvtak tıle. Isten létének gondolata azonban teljesen távol állt tılem.
A középiskola harmadik osztályában, 16 évesen megbetegedtem,
ennek egyik oka a túlzott megfelelni akarás volt az iskolai követelményeknek, a másik valószínőleg a bennem kialakult negatív életérzés.
Pajzsmirigy-túltengéssel (strummával) kezeltek két évig. Idegi alapon
alakult ki nálam ez a betegség – mint az orvos megállapította. Megrendítı élmény volt ebben az életkorban a saját bırömön tapasztalni a
beteg kiszolgáltatott helyzetét (bár mindenki nagyon kedves volt velem). Pl. amikor tolókocsival vittek az egyik vizsgálatra (akkor még
nem tudták, hogy nem szívizomgyulladás okozza-e a szapora szívverésemet).
Kiestem a „normális” világból – lelki fejlıdésem szempontjából
nem volt rossz élmény ez. A beteg ember számára sok minden, ami
addig borzasztó fontosnak tőnt, relativizálódik, elveszíti jelentıségét,
minden addigi érték viszonylagossá válik. Sajnos, ahhoz nem segített
hozzá (akkor még) ez a betegség, hogy felismerjem az Egyetlen Értéket – de legalább felhagytam azzal a törekvéssel, hogy mindenbıl jó
eredményt érjek el. Ezután már inkább csak a felvételi tárgyakat tanultam. (Matekból pl. reménytelenül elmaradtam a fél év alatt, de nem
is érdekelt már.) Menekülni akartam, és a továbbtanulás menedéknek,
kitörésnek, életcélnak tőnt.
A JATE bölcsész karára jelentkeztem, magyar-orosz szakra. Az
oroszt azért választottam, mert abból volt a legtöbb esélyem, hogy felvesznek. Véletlenül orosz tagozatos osztályba osztottak be már az általános iskolában, majd a gimnáziumban is. (Egyébként szüleim soha
nem voltak párttagok, még csak szimpatizánsok sem.) Az önbizalmam
nem volt túl nagy – édesanyám azzal „biztatott”, hogy úgysem vesznek fel, kár megkísérelnem (többszörös túljelentkezés volt erre a szakra). Magyar tanárom, aki igen kedvelt engem, járt közben édesanyámnál az érdekemben, hogy legalább a lehetıséget adják meg nekem. Így
bár nagyon szerettem volna bejutni az egyetemre – meglepetésként
ért, hogy elsıre felvettek.
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Annál is inkább, mert a szóbeli vizsgán a „politikai” kérdésre: – Mi
a véleménye a március 15-i diáktüntetésekrıl? (1973-ban vagyunk!) –
azt válaszoltam, hogy szerintem igazuk volt a diákoknak. – Hála ezért
is magyar tanáraimnak: az iskolában osztálykeretben mindig megünnepeltük március 15-ét, szép kis irodalmi mősort adtunk elı. Így nem
igazán gyızött meg a dékán elvtárs okfejtése, aki mindenáron be
akarta bizonyítani, hogy április 4-e nagyobb ünnep...
Az érettségi után megmőtöttek strummával, és az orvos nem ajánlotta az ıszi iskolakezdést. Nehezen nyugodtam bele, hogy egy év
halasztást kérjünk az egyetemtıl, de végül el kellett fogadnom. (Féltem, hogy így végleg kimaradok az egyetemrıl.) Ebben az egy évben,
felépülésem után, jó fél évig adminisztrátorként dolgoztam. Érdekes
tapasztalat volt ez az „Életrıl”: a fınöknınek mindenki igyekezett hízelegni, de amint kihúzta a lábát, elkezdıdött az ócsárlása. Ez nagyon
undorító volt számomra, meg is mondtam egyszer a munkatársaimnak,
pedig nem voltam túl bátor. „Gabika, te még nem ismered az életet!” –
ez volt a válasz. De szerettek, kedvesen elbúcsúztattak, mikor eljöttem.
Az egyetemista élet nem igazán olyan volt, mint amilyennek megálmodtam. Közösségi élet, legalábbis a bölcsészkaron, nem létezett, a
kollégiumot pedig nem nekem találták ki. Csupa lány járt a bölcsészkarra, alig akadt néhány fiú – nagy versengés folyt értük, ami engem
meglehetısen taszított. Közös „bulin”, ivászaton csak néhányszor
vettem részt – annyi elég is volt nekem. Az egyik ilyen alkalommal
ábrándultam ki „költı” szerelmembıl, aki igen csúnyán, erıszakosan
közeledett felém, miközben az ajtó túlsó oldalán ott volt az a lány,
akivel akkor éppen „járt”. Megint azt gondoltam: én nem vagyok
normális, hogy nem veszi be a gyomrom az ilyesmit, nem vagyok képes beleállni ebbe az életstílusba. Igaz, két hőséges barátnım is hasonló felfogású volt, mint én.
Egyébként nagyon lekötött a tanulás, a vizsgák izgalmai – és a
„mővészkedés”. És „betöltött” az üresség... Egyik vizsgaidıszakban
rászoktam a dohányzásra – idegességemben, na meg imponáló is volt
számomra ez az önpusztítás.
Az egyetemen (egy szők bennfentes elit réteget leszámítva) nyoma
sem volt annak a szellemi mőhelynek, amit elképzelt az ember – a középszerőség, szürkeség és a kicsinyes karrierizmus volt az alaptónus.
Ezt az uralkodó tónust nem tudta megtörni a néhány kiváló professzor
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sem, mint pl. Deme tanár úr. A legtöbben ellógtuk az elıadások egy
részét – a srácokat olykor hetekig nem láttuk, ittak... Nem csoda, hiszen sok „dög unalmas” elıadás volt – de az már elszomorított, amikor Deme professzor úr nagyszerő elıadásain is épp hogy csak lézengtünk. Néhány tanár úgy védekezett az általános érdektelenség ellen, hogy katalógust (jelenléti ívet) vezetett. Így olykor a legunalmasabb elıadások voltak a leglátogatottabbak...

5. Elidegenedés.
A Tavaly Marienbadban c. film ihlette
ezt az akkoriban készült rajzot,
ill. az errıl késıbb készített monotípiát
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A jó Pásztor keresésemre indul
Emlékezetes az egyik sikertelen – ószláv – vizsgám. A rendkívül
kicsinyes, „szadista” tanár szinte örömét lelte abban, hogy a diákság
nagy részét „kivágta” a vizsgáról. Ráadásul velem nagyon nem szimpatizált, ezt többször félreérthetetlenül kimutatta: valósággal sugárzott
belıle a győlölet felém. Igaz, én sem kedveltem.
A vizsga után lógó orral, magamba zuhanva baktattam hazafelé.
Nem is annyira a rossz jegy bántott, inkább a tanár viselkedése sebzett
meg. Egyszer csak feltekintettem, és észrevettem a körülöttem levı
„mesebeli” tájat: a gyönyörő kék égbıl alázuhogó napsugár csodálatosan széppé varázsolta a zúzmara-csipkébe öltöztetett fákat, kerítéseket. Mintha egy „másik világ” lett volna, s mintha egy „felsıbb erı”
– ma úgy mondanám: szeretı Atya – vigasztalt volna gyöngéden, s
mutatta volna meg, hogy mindez mennyire nem lényeges, csupán apró-cseprı dolog. Egy szempillantás alatt eltőnt a borongós hangulatom, és nagy derős béke kerített hatalmába. A szobatársaim ugyancsak
csodálkoztak, nem tudták mire vélni a vidámságomat.
Többször megvigasztalt így a természet – a Teremtés – szépsége
(pl. a Tisza-parti fák) – bár akkor még nem tudtam, hogy mindez a
szépség az én Atyám ujjlenyomata...
Ide kívánkozik két korábbi élményem is: középiskolásként
többször volt olyan benyomásom, hogy egy „hang” (nem a bensımbıl, hanem kívülrıl) a nevemen szólít. Máskor meg úgy éreztem néhánypercig, hogy „kilépek” a testembıl, és valahonnan nagyon távolról látom magamat, nagyon kicsinek... Inkább félelmet
keltettek bennem ezek az élmények – nem tudom, vajon az idegek
játéka, serdülıkori pszichés zavar, vagy talán valamiféle „metafizikai” (transzcendens) tapasztalat volt-e. (Rendszerint éjjel éltem át
ezeket, amikor már elcsendesedett a ház – ilyenkor, mint afféle bagoly-ember, sokkal jobban tudtam tanulni. A képeimet is általában
ilyenkor gyártottam, volt, hogy hajnalban feküdtem le, amiért
édesanya nagyon haragudott rám, ha észrevette.)
Az egyetemen az egyik csoporttársunk Franciska volt – akirıl sejtettük, hogy vallásos, bár inkább valami szektára gyanakodtunk... Egy
ideig egy szobában is laktunk: mi hárman, a két barátnımmel eléggé
összetartottunk, „Francinak” viszont külön útjai voltak, saját társasá30

ga. (Késıbb tudtam meg, hogy pl. Viktória nénihez – Wagner Viktória
szociális testvérhez – jártak ki Kiskundorozsmára – akkor persze errıl
nem volt ajánlatos beszélni...) Mindig „irigyeltem” kicsit Franciskát
belsı békéjéért, kiegyensúlyozottságáért. Én, ha húsz tétel közül egyet
nem tanultam meg, elıfordult, hogy épp azt húztam ki – míg ı fordítva: ha csupán néhányat vett át, abból sikerült húznia. És úgy tőnt, sohasem izgul különösebben, bízik Valakinek a segítségében...
Túl sokat nem beszélgettünk, de egyszer mesélt nekem egy lányról,
aki egyáltalán nem hitt Istenben, de betért egy templomba, és egyik
pillanatról a másikra hívı lett... – Mit gondolok errıl? – kérdezte. –
Semmit nem gondoltam, illetve képtelenségnek tartottam az egész
históriát. Ekkor még hiába szólongatott az Úr, süket voltam a hívásaira...
Azért tudattalanul mintha már kerestem volna İt – vagy inkább İ
keresett engem. Legalább három ekkoriban készült képem is tanúskodik errıl: egy „Paradicsomkert” – ezt késıbb elajándékoztam egy
másik csoporttársamnak, Riának, akinek nagyon megtetszett. (Ma
karmelita apáca, perjelnı, Mirjám nıvér néven. Akkoriban tért meg –
persze ezt csak utóbb tudtam meg –, és Franciska lett az ı bérmaanyja
is.)
Aztán megpróbáltam lefesteni a Teremtıt – valami félelmetes erejő
természetfölötti Lényt, Alkotót –, de nem fejeztem be a képet... És végül készítettem egy „Kereszten függı embert” ábrázoló képet – hangsúlyoztam, hogy az egy ember a kereszten. (7. kép)
Nagyon vonzott ekkoriban a groteszk, az abszurd. Nagy hatással volt rám az orosz irodalom, Bulgakov Mester és Margarita
c. regényébıl szakdolgoztam.
Még egy érdekes epizód: ha jól emlékszem, szociológia szemináriumon tárgyaltunk egyszer a vallás, a hit „jelenségérıl” – és megmaradt bennem, hogy a többiek mennyire nem értik ezt az egészet, hiszen
a hitet – ha van valakiben – nem lehet ésszel felfogni, megmagyarázni, az egyszerően csak van... Talán Franciskán tapasztaltam ezt?
A „koleszban” elég nagy jövés-menés volt, ami engem nagyon zavart. Nagyrészt éjszaka tudtam tanulni. Ezért is menekültem el onnan,
az utolsó másfél évben albérletben laktam (illetve csak egy évig, mert
az ötödik év elsı félévében Moszkvában voltam kötelezı nyelvgyakorlaton). Egyedül akartam lenni, nem tudtam elviselni azt az „ösz31

szezártságot”, ki akartam próbálni a függetlenséget – hiába marasztalt
két kedves barátnım, akiket megdöbbentett az elhatározásom. – Ma
már úgy vélem: a jó Pásztor vonzott, hívott már akkor a „pusztába”, hogy a szívemre beszéljen...
Egyik idıs néni, akinél albérletben laktam, azt hiszem, szintén
vallásos lehetett – nagyon kedves volt hozzám. Ma is ırzöm azt a tanácsát, hogy esténként gondoljam át a napomat (igaz, csak úgy
mondta, hogy ı ezt szokta tenni minden este). Majdnem biztos vagyok
benne, hogy imádkozott értem.
Hadd emlékezzek meg itt még arról az (anyai ági) nagynénémrıl, Etu nénirıl, aki ugyan nem volt túl vallásos, de a halálos ágyán
megtért. Gimnazista koromban történt ez. A fia súlyos beteg (szarkómás) lett, és ı, aki rajongásig szerette a fiát, felajánlotta az életét
Istennek – helyette. Isten elfogadta ezt, mert Tomi, a fia felépült
(ma is él, és tudtommal egészséges) – de Etu néni hamarosan rákos
lett, és elköltözött közülünk. Valahogy ıt is olyan családi szentként, égi közbenjáróként tartom számon.
Mint említettem, az ötödik évben fél évet Moszkvában töltöttünk.
(Ellátogattunk Leningrádba is, és az egyik lánnyal elmentünk Tbiliszibe, a grúz fıvárosba, ahol Kossuth Lajos egy kései utódjának, Kossuth Szvetlanánál vendégeskedtünk.) Bár nyelvgyakorlat céljából
mentünk ki, végig magyarokkal voltunk együtt, így nem sokat ért
ilyen szempontból ez a fél év. A moszkvai egyetemen sem vették túl
komolyan a képzésünket.
Találkoztam ott egy csendes, rokonszenves fiatal tanárral, aki azt
gondolta rólam, hogy vallásos vagyok. Talán mert olyan témákat választottam feldolgozásra, olyan irodalmi mőveket, amibıl ezt lehetett
következtetni, vagy mert bementem az órájára másod-harmadmagammal, hajnalok hajnalán, a -30 fokos hidegben, míg a legtöbben
ellógták. Pedig amúgy nem voltam stréber, de úgy sajnáltam volna, ha
senkit nem talál ott. Nagyon szépen beszélt oroszul (ami ritkaság), s
mesélt nekünk arról pl., hogy milyen csodálatos lehetett régen, amikor
megszólalt Moszkvában az összes harang, mindegyik más csengéső
volt... Amikor megtudta, hogy Bulgakov regényébıl szakdolgozom,
megjegyezte, hogy ott valami nem stimmel: till. a gonosz nem képes
jót tenni.
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Egyszer „véletlenül” együtt mentünk a Metró felé, és ı megkérdezte, hogy járok-e templomba. „Redko” (Ritkán) – feleltem restelkedve – nem volt szívem kiábrándítani. – Azért arra is szükség van –
mondta, és megosztotta velem nagy titkát, hogy ı nemsokára elmegy
az egyetemrıl a szemináriumba – tanítani (?), de errıl nem szabad
másoknak beszélni. Nem értettem sajnos egészen, amit mondott – ez
is az orosz nyelvtanítás és az én orosz nyelvtanulásom csıdje. Búcsúzáskor megadta nekem egy ortodox vagy görög katolikus(?) pap címét,
aki Debrecenben él – hozzá bármikor fordulhatok, ha bajban vagyok –
mondta. (Sajnos, nem tudom, hol van ma az a papír, valószínőleg nem
ıriztem meg.)
Elgondolkodtatott ez az eset. Szerettem volna, ha csakugyan úgy
lenne, ahogy ez az ember feltételezte rólam: ha lenne hitem. De ekkor
még nem tudott belépni az életembe az Úr Jézus, csak várt türelmesen,
és zörgetett lelkem ajtaján. – Ki tudja, mi lett ezzel a fiatal tanárral?
Remélhetıleg nem börtönben vagy elmegyógyintézetben végezte,
mint annyian – Tatjána Goricseva ír az orosz intelligencia 70-es
években kezdıdött nagy megtérési hullámáról.

6. A Végtelen elıtt
(Egy ekkoriban készült
rajzocska késıbbi, monotípia
változata)

IV. melléklet:
7. Az Ember a kereszten
(1977 k.)
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Istenem, ha vagy, ismertesd meg
Magadat velem!
A Gondviselı Isten által készített munkahely
Az egyetem elvégzése után fellélegeztem: végre azzal foglalkozhatom, ami a szívem vágya. Nagyon erıs volt bennem az ún. alkotási
kényszer, amihez kellı mővészi identitástudat társult. A felmutatható –
képekben objektivált – eredmény persze egyáltalán nem igazolta ezt
az öntudatot, de tele voltam tervekkel, a bensımben valósággal nyüzsögtek a megvalósításra váró témák, képek.
Semmi kedvem sem volt berendezkedni egy törtetı és „győjtögetı”
életmódra. Sokkal többre értékeltem a belsı és külsı szabadságot –
ami elengedhetetlen feltétele az alkotó tevékenységnek, ha nem is
egészen úgy, ahogy akkoriban elképzeltem –, semhogy hajlandó lettem volna feláldozni holmi anyagiakért, ill. egzisztencia-teremtésért.
Akkor persze még nem láttam elıre, milyen kiszolgáltatott helyzetben
van egy egyedülálló nı Budapesten, aki egyik albérletbıl a másikba
vándorol...
Angliába költözött barátnım ültette el bennem a gondolatot, hogy
az egyetem után a fıvárosban kellene letelepednem, ahol több lehetıség adódhat egy pályakezdı értelmiségi számára. (Itt jegyzem meg,
hogy ı mindig nagyon biztatott és hitt a képzımővészeti elhivatottságomban. Sok éven át intenzív levelezési kapcsolatban álltunk egymással, ı volt az egyik, akivel megosztottam megtérésem élményeit.)
Protekció híján a három megpályázott nem tanári állás egyikére
sem vettek fel, ami nem is okozott nekem különösebb meglepetést.
Nyáron egy-két alkalommal felutaztam Budapestre állást keresni –
bekopogtattam jó néhány intézmény kapuján, hirdetés nyomán, vagy
nagy naivan csak úgy az utcáról. Szerettem volna olyan helyen dolgozni, ahol legalább érintılegesen foglalkozhattam volna mővészettel,
pl. múzeumban. A fıvárost a korlátlan lehetıségek hazájának véltem...
Sikertelen próbálkozásaim után eszembe jutott, hogy a diplomaosztáskor Franciska említette: abban az iskolában, ahova ıt felvették,
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keresnek még egy magyar-orosz szakos tanárt 5.-6. osztályba, ugyanis
a tervezettnél több orosz tagozatos osztályt indítanak ısszel. „Véletlenül” tudtam is az iskola címét, ugyanis ez volt a harmadik, végszükség
esetére megjelölt hely, ahova pályáztam, s ahonnan szintén elutasítottak elızıleg.
Annyi önismerettel azért rendelkeztem, hogy tudtam: sosem lesz
belılem vérbeli, igazán jó pedagógus – a rossz vagy középszerő tanárok számát pedig nem akartam szaporítani. – Ennek ellenére végül
mégiscsak az iskolában kötöttem ki, abban bízva, hogy ha már a fıvárosban lakom, hamarosan találok egy másik, kedvemre való állást.
Visszatekintve nem tudom mással magyarázni ezt, mint a Gondviselı Isten vezetésével. İ készítette nekem azt az utólag keletkezett
állást, İ sugallta Franciskának, hogy megemlítse nekem ezt, és İ vezetett el végül abba az iskolába. Egészen biztos, hogy nem a vak véletlenek sorozata volt ez.
A XI. kerület peremén levı iskolába nagyrészt lakótelepi gyerekek
jártak, akik között rengeteg veszélyeztetett – csonka családból, zilált
családi háttérbıl érkezı – gyerek volt. Ún. iskolaotthonos rendszerben
folyt a tanítás, ami azonban valójában nem különbözött a hagyományos napközi otthontól. Így a tanítás után még egy napközis csoport is
várt rám. A legnehezebben kezelhetı, ill. a leggyengébben tanuló gyerekeket bízták rám, ha jól emlékszem, heten voltak. Megszerettem
ıket – amennyire akkor képes voltam szeretni –, s a gyerekek visszajelzéseibıl tudom, hogy kölcsönös volt a szimpátia. A fegyelmezésükhöz viszont nem értettem, s lelkierım (pszichés kapacitásom) sem
volt hozzá. Sajnáltam ıket, hogy az átlag öt órás kemény „munka”
után további órákat kell eltölteniük abban a sivár környezetben, leckeírással. Azért igyekeztem bevasalni tılük a leckét, de emellett beszélgetésre is jutott idı.
Volt közöttük egy irtó eleven kis srác, aki képtelen volt huzamosabb ideig egy helyben ülni. (Ma lehet, hogy hiperaktívnak mondanák.) Idınként, ha kedve támadt rá, váratlanul felpattant a pad tetejére
– a kezén állva –, és akrobata mutatványokat végzett, olyan mókás
grimaszokat vágva közben, ami egy cirkuszi bohócnak is díszére vált
volna. Nem tudtam nevetés, vagy legalább mosolygás nélkül szemlélni ezt a jelenetet, ami persze csak még inkább felbátorította a kis mutatványost. – Nesze neked tanári tekintély, szigor! – Nem is haragudtam rá igazán, még ha a végén el is veszítettem a türelmemet. Végsı
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fegyverként a Kis herceg olvasását vetettem be – ez valamennyire le
tudta kötni ıket, egy ideig.
Mint azt elıre láttam, a tanári szerep egészen idegen volt befelé
forduló, visszahúzódásra hajlamos természetem számára. Sohasem
tudtam másoknak parancsolni (márpedig ezek a gyerekek nem a
csendes szóhoz szoktak hozzá) – a gyerekeket sem tudtam „alárendeltjeimként” kezelni. Nagyjából egyenrangúnak éreztem ıket magammal – mint ahogy azóta is bárkit, legyen az akármilyen kicsi (még
nálam is „kisebb”), vagy megvetett. Ez nem csupán a nem túl pozitív
én-képembıl, ill. önbizalomhiányból következett. Volt és van bennem
(minden csalódásom ellenére) egy alapvetı mély tisztelet minden ember iránt – azt hiszem, nem tudnék, legalábbis szándékosan, emberi
méltóságában megalázni pl. egy alkoholista koldust sem.
Talán ha sokkal jobban szerettem volna a gyerekeket – természetfölötti, önelajándékozó szeretettel –, és igazi elhivatottságom lett volna a tanítás iránt, nem lett volna rossz kiindulópont ez (till. ez a tisztelet a gyerekek személyisége iránt). De akkor önmagamat sem tudtam igazán szeretni – ajándékként megélni az életemet. Hiányzott az
életembıl a legfıbb Érték, a biztonság, az összetartó Erı, ami
(Aki) integrálhatta volna szétszóródásra hajlamos lényemet. Hogyan is
lettem volna képes így másokat fegyelmezni. Nem tudtam erélyesen
fellépni, pedig egy tanárnak szüksége van egészséges szigorra. És nem
tudtam békességet sem sugározni magam körül, ami csillapítóan hatott
volna a rendkívül nyugtalan gyerekekre – hiszen bennem magamban
sem volt békesség.
Ami pedig a pedagógusi elhivatottságot illeti: inkább sajnáltam az
iskolapadba szorított, teljesítmény-kényszertıl megnyomorított, ismerethalmazzal nyakon öntött gyerekeket – valahogy öntudatlanul éreztem, hogy nem erre, ill. nem csupán erre lenne szükségük. De azt még
magam sem tudtam, mi után szomjaznak a lelkük mélyén, mi – illetve
Ki – lenne képes megnevelni ıket.
Ma már nagyjából tisztában vagyok vele, mi egy pedagógus feladata: a saját személyiségén és persze az ismereteken keresztül is (különösen áll ez a humán tárgyakra) – embereket kell „faragnia” – segítenie kell abban, hogy kiformálódjon a Krisztus-Arc az emberpalántákban: elıhívni belılük a jót és lenyesegetni a rossz hajlamokat. Nagyon nehéz s nem nekem való munka ez, ma sem mernék vállalkozni
rá.
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A krízishelyzet kegyelme
Az az egy esztendı, amit a tanítással töltöttem, mély krízishelyzetet
idézett elı bennem – és a krízishelyzet (amit határhelyzetnek neveznek egyes filozófusok) – kegyelemmé lett számomra. A kínlódó, vergıdı lélek ilyenkor végre észreveszi, elfogadja a felé nyújtott segítı
Kezet. (Rosszabbik eset, ha nem talál segítségre, ill. nem veszi észre,
vagy visszautasítja a segítı kezet.)
Két alapvetı területen támadott meg a reménytelenség, ami majdhogynem kétségbeesésbe torkollott. Megdöbbentett és elrémített a
gyerekek vadsága, agresszivitása, pl. ahogy verekedtek. Szinte vérre
menı küzdelmeket vívtak egymással, győlölködı indulattal – hiányzott ebbıl minden játékosság. Sokszor nálam jóval erélyesebb tanártársaimnak is alig sikerült szétválasztani ıket.
Késıbb, amikor én már nem tanítottam, Franciska beszámolt osztályfınöki tapasztalatairól: hogy pl. hány horror-filmet „fogyasztottak
el” a szülık által magukra hagyott, szeretet-hiányban szenvedı gyerekek az osztályában – és ez milyen szorongással, félelemmel, rémálmokkal töltötte el ıket. A kóros szeretet-hiány, a félelem agressziót
szül – a mintát pedig levehették a videofilmekrıl, melyek akkoriban
kezdtek széles körben elterjedni, a haewy metal zenével együtt.
Különösen élénken megmaradt bennem annak a két, talán hétnyolcéves gyerek dulakodásának a képe, ami után mintha összetört
volna bennem valami. A felnıtt emberben többnyire él egy ösztönös,
ideális kép a még romlatlan, gyermeki ártatlanságról. S ez olyan vigasztaló az ember számára, akinek a felnıttekkel kapcsolatban már
nincsenek illúziói. (Sajnos ma a gyerekek többségébe nem oltják bele
Isten szeretetét, így igen korán megfertızi ıket a „világ bőne”, elrabolva tılük a kezdeti ártatlanságot.)
Tehát a gyermeki ártatlanságnak a képe törött össze bennem – és
ezzel együtt az ember alapvetı – eredendı – jóságába vetett hit. Ha
egy kisgyermek ekkora „halálos” győlöletre képes, akkor ez azt jelenti, hogy maga az emberi természet alapvetıen, eredendıen és reménytelenül gonosz, nem lehet megváltoztatni. Akkor viszont el
vagyunk veszve, menthetetlenek vagyunk! – erre a kétségbeejtı megállapításra jutottam. – Logikusan következett ebbıl a szkeptikus kérdés: Ugyan kinek akarsz te itt mővészetet csinálni, kit akarsz felrázni,
jobbá tenni? Kit érdekel még manapság egyáltalán a mővészet?
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Bizonyára hozzájárultak ehhez a konklúzióhoz tárlatlátogatásaim
élményei is, melyek során megállapítottam, hogy a modern mővészet
(mint ahogy a modern ember) zsákutcában van – kiüresedett, tartalom
nélküli modernkedés jellemzi. Az avantgarde mővészet még igen közel állt hozzám, de a posztmodernnel (a pop arttal és társaival) már
nem tudtam összebarátkozni. Úgy láttam, hogy a képzımővészek jelentıs része lemondott már arról, hogy kapcsolatba lépjen a Valósággal – és megpróbálja „megjeleníteni” azt. Valóságon itt nem csupán az
érzékelhetı valóságot értem, hanem azt a mélyebb valóságot, ami a
dolgok lényege, igazi arca (ma transzcendens valóságnak mondanám).
Én ezt szerettem volna megragadni. Ösztönösen, intuitíve éreztem,
hogy a dolgok, jelenségek – és az emberek – túlmutatnak önmagukon – a tökéletes Igazra, Jóra, Szépre utalnak – a Teljességre.
Bár ezt valamivel késıbb fogalmaztam így meg, de már ekkor is ez
volt a vágyam: valami tökéletesség, teljesség… (1988-ban több ilyen
tárgyú „laikus tanulmányt” vagy inkább elmélkedést írtam egy-egy
könyv, kiállítás kapcsán. A 2. számú jegyzetben néhány gondolatot
idézek ezekbıl.)
Tehát a lényeg az, hogy rövid idı alatt elveszítettem – az emberekbe vetett hit mellett – a mővészetbe, az alkotó tevékenység értelmébe
vetett hitemet is. Nem tudtam mit kezdeni a „modern”-nek mondott
mővészettel – annyi önbizalmam (a saját ítéletembe, értékelésembe
vetett bizalmam) pedig nem volt, hogy egy idejétmúltnak tartott eszményt próbáljak megvalósítani. (Till. a szakemberek által idejétmúltnak titulált mővészetet – mert ami az ún. közízlést illeti, az még az
avantgarde-ot sem érte utol.)
Idınként rám telepedett a nagyvárosi magány, elidegenedettség
kínzó érzése, de ezzel együtt mégis inkább menekültem az emberek
elıl. Ebben része volt persze annak is, hogy rettenetesen lefárasztott
a munkám – a tanítás, az azt követı napközi és az órákra való készülés. Nem egy introvertált embernek való volt ez. „Partnerem” éppen akadt volna a munkatársaim között, de nem hiszem, hogy egy
ún. partnerkapcsolat képes lett volna kitölteni a bensımben tátongó
rettenetes őrt. Hacsak nem egy igazi nagy szerelem – ez a nagy İ
azonban még mindig váratott magára. Már nem sokáig...
V. melléklet: 8. Modern apokalipszis (1982 k.)
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Szerinted van Isten?
Belsı világom továbbra is teljesen zárva maradt mindenki elıtt.
Igazán Isten csodája volt, hogy egy alkalommal (úgy január-február
körül), amikor hazafelé indultunk az iskolából Franciskával – „véletlenül” épp együtt, ez sem történt túl gyakran –, valahogy elıhozakodtam neki azzal, hogy én már semmiben sem tudok hinni. Bıvebben
nem fejtettem ki, de erre ı – meglepetésemre – megkérdezte:
– Szerinted van Isten? – Hirtelen nem is tudtam mit felelni a váratlan kérdésre, csak azt, hogy nem tudom.
Másnap odaadott nekem Franciska egy kis piros füzetet. Tomka
Ferenc: A keresztény hit legfıbb kérdései – ez állt a borítóján. Egybıl felkeltette az érdeklıdésemet, s hazaérkezve valami soha nem érzett szomjúsággal kezdtem olvasni. És egyszeriben azt éreztem, tudtam, hogy EZ AZ IGAZSÁG! – amit /Akit mindig is kerestem, hogy a
kis füzetke minden kérdése egyben az én – eddig megválaszolatlan –
kérdésem, és a válaszai teljesen logikusnak, magától értetıdıen igaznak tőntek, teljes egészében el tudtam fogadni minden sorát, semmiféle értelmi ellenvetésem nem támadt akkor. Teljesen meggyıztek az
olvasott érvek pl. arról, hogy kell lennie egy Teremtı Istennek – hiszen a világ, melyre a célszerőség, tervszerőség, rendezettség a jellemzı, nem keletkezhetett csak úgy magától, véletlenül.
Egzisztenciális kérdésemre adott igazi választ az az érvelés, hogy
az ember lényegéhez tartozik a vágyakozás a végtelen, örök – jóság,
szépség, igazság, élet – szeretet – után, amit pedig soha el nem érhet
itt a földön. Lehetetlen, hogy egész életünk, vágyaink olyasmire
irányuljanak, ami nem létezik. Kell lennie egy tökéletes Valakinek,
Aki mindezt a vágyat belénk ültette – Aki a maga képmására teremtette az embert. – Tudom, régi Isten-érvek ezek, a modern teológia talán túlhaladottnak is ítéli ıket (legalábbis egyes irányzatai) – rám
azonban revelációként hatottak.
De ugyanígy elfogadtam a Jézus Krisztusról, a megváltásról, az
Egyházról szóló részeket is...
Úgy vélem, ez kegyelem – Isten ajándéka – volt, hiszen késıbb
ugyancsak megtapasztaltam a kételyek gyötrelmeit. A modern ember
számára általában nem olyan magától értetıdı a hit – Isten, a túlvilág
léte –, mint egy középkori ember számára, különösen ha nem ivódott
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bele már otthon, a családban a hit. Sok egyéb mellett hozzájárul ehhez
az, hogy a városi embert (látszólag) már nem az Isten által teremtett
világ veszi körül, hanem a maga alkotta mesterséges környezet – így
könnyen önmagát helyezi az Istent megilletı helyre...
Ezt a kis füzetet aztán sok további könyv követte, fıleg olyan olvasmányok, melyek egy kezdı, keresı embernek kellenek: tanúságtételek arról, hogyan „lépett be” Isten egy-egy ember életébe, hogyan
változtatta meg, térítette Magához. – Egy embernek, aki az éhhalál
küszöbén áll, nem lehet tejszínhabos tortát adni – magas teológiai mőveket –, mert nem veszi be a gyomra. Ezen a szinten még nem számítanak a hittételek.
Lázas sietséggel vetettem rá magam a (többnyire kölcsön kapott)
könyvekre. – Akkoriban még nehezebb volt vallásos irodalomhoz jutni, mint ma, a karizmatikus megújulás klasszikusnak számító kötetei
pl. kézrıl kézre jártak. Nagyon alkalmasak voltak ezek az
evangelizációra. A könyvek szerzıit, címeit sajnos nagyrészt elfelejtettem már, akkor nem az volt a lényeg, hogy megjegyezzem ezeket.
Amit ajándékba kaptam, késıbb én is továbbadtam. Csak néhány
szerzıre, ill. könyvcímre emlékszem, pl. Merlin Carothers: A magasztalásban rejlı erı (ezt nemrégiben örömmel fedeztem fel a
Marana tha sorozat kötetei között). Ugyancsak ı írta az Én a kalandot
kerestem c. kis könyvet, aztán Corrie ten Boom önéletrajza, R. és D.
Benneth: A Szentlélek és te, D. Benneth: Nem részegek ezek! címő
könyve, Jacques Loew: Beszélgetések, Thomas Merton: Hétlépcsıs
hegy c. könyve. Stb. Eléggé tarka lista... Van olyan közöttük, ami akkor nagy élményt jelentett, de néhány év elteltével, amikor újból a kezembe vettem, unalmasnak, száraznak találtam.
Egy-két évvel késıbbi olvasmányaim voltak Suenens bíboros Új
pünkösd? és H. Mühlen: Újuljatok meg Lélekben c. könyve, a karizmatikus megújulás e két neves egyházi személyiségének klasszikus
mővei, valamint André Louf: Bennünk a Lélek imádkozik c. ugyancsak
nagyszerő, igényes „tanulmánya”. Ezek a kötetek már teológiailag is
megalapozták hitbeli tapasztalataimat.
Természetesen a Hitünk és életünk c. könyvet is a kezembe adták,
ha jól emlékszem, ’83-ban, a bérmálásom elıtt, de lehet, hogy korábban. És persze a SZENTÍRÁS-t! Majd a szentek életei közül néhány
igen nagy hatással volt rám, és a Krisztus követése. De ezekrıl majd
késıbb ...
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Mint a kiszikkadt föld, úgy ittam magamba az élı, éltetı, életet adó
szavakat. Egy egészen új, számomra addig teljesen ismeretlen, csodálatos Valóság tárult elém e könyvek lapjain – amely ujjongással, a rátalálás boldogságával töltötte el a bensımet. Amit – ill. Akit – e könyvekbıl megismertem, az nem egy elvont tanítás volt, hanem maga az
Élet – az igazi, valóságos Élet – és az Igazság. Az egyetlen igazán
élı Személy, aki szereti az embert – engem –, aki megszólítható,
akivel párbeszédet lehet folytatni – aki ma is él, megszólít, be akar
lépni az életünkbe, s képes átalakítani azt. İ állandóan várja a mi válaszunkat, várja, hogy elfogadjuk az İ közeledését, Szeretetét.
„Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok” – írja Jakab
apostol (Jakab 4,8). És én már nagyon vágyódtam ezzel az ismeretlen
Istennel való találkozásra, a Vele való beszélgetésre.
„Franci” (így hívtam akkoriban) – mint késıbb elmondta – ugyancsak csodálkozott, hogy olyan gyorsan „felfalom” az általa adott
könyveket. Ekkor még nem volt Bibliám. Nem tudom, hogy voltam
képes készülni a másnapi óráimra.
A legelsı imám olyasmi volt, mint Fouceauld atyáé: „Istenem, ha
tényleg létezel, mutasd meg Magadat nekem – add, hogy megismerjelek Téged! Ismertesd meg Magadat velem!” (Charle de Fouceauldról Franciska mesélt néhány szóban.)
Ezután olyan gyorsan peregtek az események, hogy a sorrendjükre
már nem is emlékszem egészen pontosan. Talán nem szentségtörés a
húsvéti történések leírásához hasonlítani ezt: még a három szinoptikus
evangélium sem pontosan ugyanúgy, ugyanolyan sorrendben írja le a
Feltámadt Krisztus megjelenéseit. A rendkívüli, magukkal ragadó
történések közül, melyek filmszerő gyorsasággal peregtek le elıttük,
hol az egyik, hol a másik villan fel az emlékezetben...
Emlékszem egy kis epizódra pl., ami még a keresésem legelején
történhetett, s amit leírtam már „tanúságtételként” évekkel ezelıtt.
Idemásolom (némileg lerövidítve). Azt a címet adtam neki, hogy:

A hangyák és az Irgalom
Egy tavaszi délután hazafelé bandukoltam. A járdán, ahol lépkedtem, csak úgy nyüzsögtek a hangyák, valóságos szınyeget alkottak
azon a 15-2o méteres útszakaszon. Én ugyan, hála Istennek, sosem
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hittem a lélekvándorlásban, mégis kellemetlenül éreztem magamat,
hogy hiába próbálom kikerülni ıket, minden lépésemmel akaratlanul
is sok apró életet oltok ki.
Közben az jutott eszembe: az Istenhez képest mi, emberek milyen
porszemnyi semmik vagyunk, sokkal parányabbak, mint ezek a hangyák az emberhez képest. Lehetséges-e az, hogy İ, a Végtelen mégis
minden egyes embert személyesen ismer, szeret – engem is? ...
hogy szemmel tart, lát engem – hogy én szólhatok Hozzá, és İ válaszolna nekem, személyesen? Hiszen kicsit olyan ez, mintha én minden
egyes hangyát ismernék, szeretnék itt a lábam alatt... Persze nem jó
hasonlat ez, hiszen Isten – ha létezik – a világ Ura, Teremtıje, akinek
a szemében alig lehet különbség egy hangya és énközöttem... – gondoltam. (Akkor még nem tudtam, vagy nem fogtam fel, hogy Isten a
saját képmására teremtette az embert, ezért különbözik minden más
teremtménytıl – ez adja az ember méltóságát.)
És milyen végtelenül szerethet Isten, milyen végtelenül irgalmas,
hiszen – ha valóban İ a Teremtı, a Mindenható Isten, akkor – egy
szempillantás alatt eltörölhetne minket a föld színérıl. Én, a porszem,
egyetlen lépésemmel hány hangyát „gázolok halálra” itt – İ pedig
olyan végtelen, gyengéd, személyes szeretettel szeretne engem, aki
még ráadásul nem is vagyok jó...? Mekkora Szeretet az, amelyet érdekel az én hangya-életem, milyen Végtelen Tudás az, amely ismer minden apró hangya-embert...?
Mindez a sok kérdés pillanatok alatt villant át rajtam, valószínőleg
nem is volt így megfogalmazva, mélyebbrıl jöhetett – onnan, ahol a
gondolatok még inkább csak olyan „ráérzések”, nem kapnak szavakba, mondatokba öntött formát...
Már épp ki akartam menni a nem túl forgalmas úttestre, amikor
szemben velem, a járda másik végén észrevettem két kisgyereket, talán öt-hatévesek lehettek. Azzal szórakoztak, hogy oda ugráltak, ahol
a legnagyobb tömegben nyüzsögtek a hangyák... Erre azt mondtam
magamban Istennek (vagy csak gondoltam? – nem vagyok biztos abban, hogy akkor már „tegezı viszonyban” voltam-e Vele): – Látod,
Uram, milyen gonosz az ember – aki állítólag a Te teremtményed –,
mennyire romlott az emberi természet, hiszen már ezek a gyerekek is
– akiknek pedig az ártatlanság mintáinak kellene lenniük – a pusztításban, az öldöklésben lelik örömüket. Alig suhant át rajtam ez a gon44

dolat, megszólalt az egyik kisgyerek: – Te, tudod mit, ne bántsuk
ezeket, hagyjuk ıket, hadd éljenek! – és kimentek az úttestre.
Számomra „közvetlenül” Isten felelete volt ez a kérdéseimre – az İ
személyesen hozzám intézett Szava. Azt válaszolta, hogy igenis személyesen szeret engem (és minden embert) – hogy meghallotta a
bensımben, a lélek mélyén kimondott kérdéseimet is – és válaszolt
azokra ezeken a kisgyerekeken keresztül, akiknek a „szíve mélyén”
szintén ott van, jelen van İ, és hatalma van rajtuk. Benne volt ebben a
válaszban az is, hogy az emberi természet mégsem olyan reménytelenül gonosz, hogy Isten az, aki képes a jóra – irgalomra – indítani
az embert. Hiszen İ a végtelen Irgalom, aki – bár megtehetné – nem
pusztítja el az embert, az İ apró teremtményét, mert – minden bőne
ellenére – SZERETI!
A megtérésem kezdeti idıszakát idézi fel egy másik kis történet is,
melyet szintén leírtam már korábban:

Jelet kértem az Úrtól
Miután egy évet (pontosabban hét-nyolc hónapot) végigkínlódtam
elsı munkahelyemen, nyakamba vettem a várost, hogy másik állás
után nézzek. Hirdetés útján találtam rá egy mővelıdési házra. Az ott
felkínált munka tulajdonképpen tetszett volna, de nagyjából ugyanannyi érv szólt ellene, mint mellette. A választ sürgısen meg kellett
adni, két napon belül
Tanácsot kértem attól a testvértıl, aki segített engem Istenkeresésemben. İ azt ajánlotta, bízzuk a döntést az Úrra – és hogy valóban az İ akarata legyen meg, kérjünk jelet Tıle, mint az ószövetségi
Gedeon (Bírák 6,36-40.). Gedeon, hogy megtudakolja Isten akaratát,
azt a jelet kérte Tıle, hogy az éjszakára kitett gyapjú reggelre legyen
harmatos, míg körülötte a föld maradjon száraz, a következı éjszaka
pedig csak a gyapjú maradjon száraz, a föld legyen harmatos. És Isten
pontosan úgy tett, ahogyan Gedeon kérte.
Tehát Gedeon példájára mi is „tegyük ki a gyapjút”: ha Istennek
nincs ellenére ez az állás, adja ennek a jelét úgy, hogy amikor felhívom telefonon a mővelıdési házat, rögtön elsıre az az illetı jelentkezik, akivel beszéltem. Ha nem így lesz, mondjam vissza az állást…
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(Ezt a „módszert”, illetve ennek mai alkalmazását késıbb megtaláltam
David Wilkerson Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvében is – a
szerzı így szabadult meg a tévékészülékétıl, hogy a tévézés idejét
imádságra fordíthassa...)
Szívdobogva emeltem fel a munkahelyi telefonkagylót: a készülék
kicsengett, de a vonal túlsó oldalán nem vették fel. Azért még egy
esélyt adok nekik – gondoltam kicsit késıbb, és még egyszer megkíséreltem a hívást. A vonal túlsó végén néma csend... Tehát nem akarja
Isten...
A fıváros egyik külsı kerületében laktam akkoriban albérletben,
hazafelé az utam egy telefonfülke mellett vezetett. Némi bőntudattal
ugyan, de csak nem tudtam megállni, hogy be ne térjek még egy
utolsó próbálkozásra. Legnagyobb megdöbbenésemre, amikor a
kagyló után nyúltam volna, nem találtam a helyén semmit, csak a
zsinór lógott szánalmasan a készülék oldalán – a kagylót valaki levágta róla... És az elızı napon még ott volt!
Szinte villámcsapásként hatott ez rám, mintha azt „üzente” volna
Isten ezen keresztül: „Ne kísérts Engem tovább, hidd el, Én egyáltalán nem akarom hogy oda menj dolgozni!” – Nem, ezt már nem
lehetett a véletlen mővének minısíteni. Megadtam magamat: elfogadtam ezt a jelet Isten válaszaként, és elhatároztam, hogy másnap
visszamondom az állást.
Másnap délelıtt felhívtam a mővelıdési házat, most már lényegtelen volt, hogy ki jelentkezik. Azonnal felvették a telefont. Miután
közöltem a nemleges választ, megemlítettem, hogy elızı nap sajnos
nem sikerült telefonálnom.
– Tegnap elromlott a vonal, egész nap rossz volt, csak mára tudták
megjavítani – hangzott a válasz. Mit meg nem tesz Isten egyetlen „elveszett bárányért”! Igaz, mi Neki elronta/t/ni egy telefonvonalat vagy
egy készüléket?
Talán vakmerınek vagy naivnak tartasz, amiért Isten válaszaként,
jeleként mertem értelmezni ezt az esetet, hogy elhittem: Isten ennyire
közvetlenül belenyúlhat az ember életébe. De Jézus maga mondja: aki
nem úgy fogadja Isten Országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen
sem megy be abba. Én akkor egy pillanatig sem kételkedtem abban,
hogy ennyi „véletlen” már nem lehet a vak véletlen mőve – hogy mindez a személyesen nekem adatott JEL. Megerısített ebben az is, hogy
a levágott telefonkagyló helyére szenzációs gyorsasággal, már más46

napra új került! Alig akartam hinni a szememnek, amikor megláttam.
(Hogy ez mekkora csoda volt akkor, azt a Budapest külsı kerületeiben
lakó, nem a legifjabb generációkhoz tartozók, gondolom, fel tudják
mérni – 1980-ban vagyunk!)
Természetesen nem állítom, hogy ez a „módszer” mindig alkalmazható, de Isten megteheti, hogy ilyen egészen direkt módon bizonyítsa létét, szeretetét – azt, hogy İ az életünk Ura... nem valami elvont, fogalmi szinten, hanem konkrét, élı Valóságként.
İ – Aki maga is Személy – személyesen szeret minket (téged is,
engem is, minden egyes embert). İ egészen közel van hozzánk,
részt kér az életünkbıl – és nem egy mellékes, kicsiny rész, hanem
a fıhely illeti meg. Arra vár, hogy egészen İrá, szeretı, gondviselı
Atyánkra bízzuk magunkat – és ne zárjuk ki İt életünk egyetlen
területérıl sem.
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„... és az ı lelkük olyan lesz,
mint a megöntözött kert...”
Találkozások
Franciska tapintatos „kísérım” volt a több hónapos lázas keresésem során. Nem akart megtéríteni, de láthatóan örült az érdeklıdésemnek. Úgy tőnt nekem, mintha én tennék szívességet azzal, hogy elfogadom tıle a könyveket pl. Ez nekem nagyon furcsa volt, (akkor
még) nem értettem...
Ha kérdeztem tıle valamit, röviden, egyszerően válaszolt – nem
bonyolódtunk bele elvi vitákba. Bizonyára a Szentlélek vezette ıt ebben is (akkoriban kapcsolódott bele a karizmatikus megújulásba).
Nem voltak sztereotip válaszai. Pl. egyszer azt mondtam neki: ha
én rálépek erre az útra – miután meggyızıdtem róla, hogy ez az igaz
út –, akkor én ezt csak teljes „erıbedobással” fogom tudni csinálni
(ahogy ismerem magamat) – és akkor mi lesz a mővészettel? – Megjegyzem: nem gondoltam én akkor hivatásra, nem is álmodtam akkor
még arról, hogy Magyarországon is lehetséges Istennek szentelt életet
élni. Ez a lehetıség egyszerően nem szerepelt az én „képzeteim” között... – Szegény Franciska kínjában csak annyit felelt a kérdésemre:
kár, hogy ı nem tud belehelyezkedni egy „mővész” lelkivilágába.
Ekkortájt nyomta a kezembe az elsı Bibliámat – egy Károli Gáspár-fordítású kis zsebbibliát. Egy testvér küldi nekem – mondta, és
közösen „nyitottunk” belıle. Ez a játékos Biblia-olvasási „módszer”
azt jelenti, hogy találomra felütjük valahol a Szentírást, és ahol kinyílt,
onnan elolvassuk azt az „igét” (egy-két mondatot), amelyre a pillantásunk esik. Egészen megdöbbentı „választ” kaphat így az ember egyegy kérdésére – olyan feleletet, tanácsot, vigasztaló üzenetet, bátorítást stb., amit Isten személyesen neki szóló Szavának érez, ami szíven találja, megszólítja a bensejét, továbbsegíti – esetleg megtérésre
indítja. Azt hiszem, különösen a kezdıket vezeti elıszeretettel ilyen
direkt módon Isten az İ Szaván keresztül. İk olyanok, mint a csecsemık – gyakran kell táplálni ıket, édes eledellel, egészen közvetlen
módon...
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Hadd írjak le egy példát erre. Egy alkalommal azon töprengtem:
tényleg igaz lenne az, hogy én is fel fogok támadni – hogy van örök
élet? Olyan hihetetlen ez. Kinyitottam találomra a Szentírást, és ezt
olvastam benne: „... Ha... a halottak nem támadnak föl, akkor Krisztus
sem támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a
hitetek, mert még mindig bőneitekben vagytok. ... Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje... Amint ugyanis Ádámban
mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek.”
(1 Kor 15,12-22.)
Lenyőgözı válasz volt ez a kérdésemre.
Kis Bibliám állandóan velem volt, olvastam metrón, villamoson,
buszon, vonaton, otthon – és olykor még az iskolában is –, éjjelnappal. Nem tudtam betelni vele, beleszerettem Isten Igéjébe. (Egy
cseppet sem zavart akkor a Károli-féle régies nyelvezet.) Valósággal
életadó, újjáalkotó Szó volt számomra – az élı Istennel való találkozás, beszélgetés.
Istentıl érkezı üzenet lehet egy-egy igekártya is, amit általában a
kártyához hasonlóan szoktunk kihúzni. (Akkor még házilag készültek
ezek.) Nagy élményem volt a legelsı ilyen ajándékba kapott „ige”.
Franciska adta azzal, hogy elızı este húzta nekem egy imacsoportban.
A kis könyvjelzın egy apró lepréselt virágkehely mellett ez az idézet
állt:
„az ı lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert,
és nem bánkódnak többé.” (Jeremiás 31,12b)
Személyesen nekem szóló, vigasztaló próféciaként hatott ez rám.
Ugyanígy melengette a szívemet ez a kicsit késıbb kapott gyengéd
biztatás, ígéret, bátorítás is:
„Ne félj, te kisded nyáj, úgy tetszett Atyátoknak,
hogy nektek adja az országot.” (Lukács 12,32.)
Egy képeslap hátoldalára volt ez írva, a képeslap egy kislány
portréját ábrázolta. Nem egészen értettem, mit jelent ez az ige, mi
az „üzenete” számomra – Franciska elmagyarázta pár szóban.
Egyszer megjegyezte: sokan imádkoznak ám értem. Mélyen
megérintett annak tudata, hogy olyan emberek imádkoznak értem,
akik nem is ismernek engem személyesen. Kicsit úgy éreztem, hogy
ezáltal befogadnak maguk közé, „hordozzák” az én keresésemet.
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Tudtam, hogy Franciska „társasága” vallásos emberekbıl áll. Egyszer megkérdeztem tıle, miért érzi jól magát közöttük, és ı azt felelte:
ott elfogadják ıt olyannak, amilyen. Ezen megint elmeditáltam, hogy
milyen jó lehet az: elfogadottnak lenni, hasonló felfogású emberek közösségében.
Franciska elvitt néhány katolikus karizmatikus kisközösségbe,
ahol a résztvevık (öten-nyolcan) együtt imádkoztak, Bibliát olvastak,
beszélgettek. Ezek a találkozások rendkívül inspirálóak voltak számomra, bár elég nehezen szántam rá magam, hogy elmenjek közéjük.
Épp egy ilyen közös ima alkalmával éltem át elıször – szinte tapintható, érzékelhetı valóságként – Isten jelenlétét. Ez egy alkalmi
együttlét volt, néhány ismerıssel (köztük volt Ria – egykori csoporttársunk az egyetemen, ma kármelita apáca). A közös imádsághoz, ami
egy szobában folyt, körbeültek, középre egy szál gyertyát tettek.
Spontán módon imádkoztak: a saját szavaikkal, fennhangon. Így az
Istennel való kapcsolatuk, beszélgetésük mintegy „megtestesült” – és
én döbbenten tapasztaltam, hogy egy valóságos, élı személyhez szólnak, Aki ott van közöttük.
Jézus Jelenlétét éreztem meg abban is, ahogy szerették egymást
ezekben a kis közösségekben, ahogy örültek az együttlétnek – az Úrral
és egymással. Pontosan az az élmény volt ez, amirıl az Apostolok
cselekedeteiben olvashatunk: a keresztény közösségekbe betérı pogányok számára jel – Isten jelenlétének jele – volt az, hogy „mennyire
szeretik egymást”.
Franciskán keresztül, aki akkor már kapcsolatban állt a szociális
testvérekkel – a katolikus egyház keretein belüli néhány karizmatikus
kisközösséggel ismerkedhettem meg (futólag). A 70-es évek végén,
80-as évek elején ezek még a földalatti, „katakomba” egyházat jelentették, hiszen néhány ember együtt-imádkozása (fıleg ha szerzetes
is volt közöttük!) – már büntetendı cselekménynek számított akkoriban, tiltott „gyülekezésnek”. Volt ennek az üldözött helyzetnek egy
„romantikája”, izgalmassága, ami kicsit benne rezgett ezeknek a találkozásoknak a légkörében. (Persze ahogy én érzékeltem ezt, aki nem
éltem át ennek az üldözöttségnek a szenvedéseit, szorongását, félelmeit.) İszintén csodálkoztam pl. azon, hogy csak egyesévelkettesével mertek szétoszolni esténként, hogy a szomszédok ne fogjanak gyanút, ne vegyék észre a „gyülekezést”.
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Én jóformán semmit nem tudtam a hazánkban folyó keresztény-üldözésrıl. Fokozatosan tárult fel elıttem – a testvérek elbeszélései nyomán – miért is, mitıl is félnek. A bebörtönözések ideje ekkor
már nagyjából lejárt, de még a 80-as években is behívott a BM néhány
szociális testvért kihallgatásra, telefonjaikat, levelezésüket (fıleg a
Nyugatról érkezı postát) rendszeresen ellenırizték (lehallgatták, a levelek felbontva érkeztek). És persze mindenütt ott voltak a beépített
emberek. A testvérek szerzetesi fogadalmaikat gyóntatószékben tették
le, késıbb – a diktatúra „puhulásával” – eldugott, vidéki templomokban, éjjel… Természetesen a lelkigyakorlat is tiltott tevékenységnek
számított – ezen is igen csodálkoztam kezdetben, hogy miért kell bujkálnunk azokon a kis falusi plébániákon lelkinapok, lelkigyakorlatok
alkalmával, miért kell eltitkolni, hogy hol voltunk. (Korábbi években
még maguk a résztvevık sem tudták olykor a falu nevét, ahol lelkigyakorlaton voltak...)
Egy karizmatikus imacsoportban, amely egy peremkerületi plébánián tartotta összejövetelét – az ottani káplán szimpatizált a karizmatikus megújulással – hallottam elıször ún. prófétai szót*. Az egyik
résztvevı a közös ima során egyes szám elsı személyben közvetítette
Isten szavát.
Franciska az összejövetel után kicsit aggódva kérdezte: nem botránkoztatott-e meg ez a prófétálás. De én nem találtam benne semmi
kivetnivalót, teljesen el tudtam fogadni, hogy ilyen lehetséges. (Gondolom, olvasmányaim segítettek ebben.)
Ekkor tettem elsı ízben „tanúságot”: elmeséltem friss élményemet, hogy miként lett jellé, Isten válaszává számomra a telefonálás (a
35-36. oldalon írtam errıl). Váratlanul ért, hogy meg kellett szólalnom, és igazán csodálkoztam, hogy képes voltam 10-12 „idegen” ember elıtt beszélni. Mindig irtóztam a „szerepléstıl”, különösen személyes, belsı élményeimet legfeljebb egy-két ember elıtt tudtam
megosztani. Azt hiszem, ez volt az elsı eset, amikor megtapasztaltam
a Lélek segítségét, azt, amit Jézus ígér: ne aggodalmaskodjatok, hogy
mit mondjatok, Atyátok Lelke szól belıletek, İ tesz tanúságot Rólam
az emberek elıtt.
Egyszer elmentem Franciskával és néhány ismerıssel valamiféle
evangelizációs alkalomra, ahol megkérték a jelenlevıket: aki elfogadja az Úr Jézust élete Urának, az tartsa fel a kezét. Én még nem
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tudtam akkor megtenni ezt, hazafelé ki is fejtettem, hogy én még nem
vagyok képes ilyen komoly döntést hozni. Az egyik lány (Ria) azt felelte: egyszer el kell szánnia magát az embernek erre a döntésre, a hit
akarat dolga is – amellett, hogy Isten ajándéka. „Megütött” ez, olyan
sürgetıen érintett belülrıl – ez is „üzenet” volt Istentıl, emberi közvetítéssel. Bántott, hogy nem mertem jelentkezni, szégyelltem a gyávaságomat. De Franciska megnyugtatott: Isten türelmes...
Isten-keresésem, hatalmas felfedezéseim akkora lelkesedéssel töltöttek el, hogy nem maradhatott titokban otthon, szüleim elıtt sem,
barátnıimnek pedig hosszú levelekben számoltam be róla. Természetesen meg is vádoltak önbecsapással, kicsit késıbb vallási ırültnek
tartottak... Édesanyám abban reménykedett, hogy ez a legújabb hóbortom (olyasmi, mint a „mővészkedés”), majd kigyógyulok belıle
hamarosan.
A bizonytalanság, a „rászedéstıl”, önbecsapástól való félelem
még az én lelkem mélyén is ott lapult – minden lelkesedésem mellett
is...
*A PRÓFÉTAI SZÓ, a Szentlélek egyik adománya – melyre Pál
apostol buzdította a keresztény közösségeket – ma is él a karizmatikus
imacsoportokban. Nem jövendölést jelent ez általában, hanem Isten vigasztaló, bátorító, esetleg figyelmeztető „szavát” az egész közösség vagy
csak egy-egy tagja számára. Természetesen mivel emberi közvetítéssel érkezik az „üzenet”, meg kell „vizsgálni”, hogy valóban Istentől jött-e. A
„szellemek megkülönböztetésének” (ez szintén lehet a Szentlélektől kapott
ajándék) vannak bizonyos kritériumai, melyekről a karizmatikus és misztikus adományokat tárgyaló lelkiségi irodalomban bőséges anyag található.

Kifényesedik a világ
Az elolvasott könyvek és a fölülrıl jövı Világosság hozzásegítettek ahhoz, hogy felismerjem: én is bőnös vagyok, az én „szívem” –
bensım – is tele van mindenféle undoksággal, amiket le kell tennem
bőnbánatban Isten elé. Ez a megtérés – és a Benne való hit – elsı lépése, alapfeltétele.
Meg is tettem ezt a lépést egyik este, albérleti szobám sötétjében,
félhangosan, könnyek között. Egészen „tapintható” valósággá vált,
hogy egy élı Személyhez szólok, aki hall engem és aki szeret. (Még
„nyelveken” is mondtam egy-két mondatot, de ez nem volt meghatá52

rozó élményem.) – Ma is emlékszem ennek a vallomásnak az „édes
ízére” (nem találok rá jobb kifejezést), újdonságára – s egyben a hazatalálás örömére.
Azonban az értelmi belátás és ez a mély lelki élmény sem tudta
még legyızni a kételyeimet, még mindig nem nyílt meg a lelkem a hit
ajándékának elfogadására. – A Feltámadt Krisztus türelmesen várakozott, kopogtatott lelkem résnyire nyílt ajtaján...
A bőnvallomásom estéje utáni egyik reggelen (talán harmadnapra
rá) gyönyörő, verıfényes Napra ébredtem, és valami „földöntúli” lebegést, könnyőséget éreztem – ahogy három évvel késıbb, a bérmálkozásom elıtt írt „tanúságtételemben” fogalmaztam. Május 9-e, a
„gyızelem napja” volt. Idézem 1983-as vallomásomat – az valamivel
hitelesebben „dadogja el” ennek a reggelnek az eseményét, mintha
most próbálnám újra fogalmazni:
A rádióbemondó elmondta a szokásos megemlékezı szavakat
arról a napról, amikor az erıszak, a háború felett gyızött a béke.
Engem mindig valami tehetetlen kétségbeesés fogott el, amikor az
értelmetlen pusztításra, a megmagyarázhatatlan emberi gonoszságra s az ártatlanul szenvedıkre gondoltam. A sokszor feltett kérdésre, hogy „miért”, mindeddig nem kaptam választ. (Igaz, az eltelt
pár hónap alatt már sok minden megvilágosodott elıttem.)
A rádióbemondó szavai után elkezdtem sírni. Nem tudok pontosan számot adni arról, hogy mi zajlott le a lelkemben az alatt a néhány perc alatt. Lelki szemeim elıtt megjelent a Keresztrefeszített
Krisztus, és – szavakba nem foglalható formában – átéreztem, átéltem az emberi történelem tragédiáját, a bőnbeesést és ugyanakkor az Örömhírt, amit Jézus hozott nekünk, hogy újjászülethetünk az İ Szent Vére által. És akkor hirtelen megkaptam a
hit bizonyosságát: tudtam hogy Jézus épp azért jött el hozzánk,
hogy megváltson minket – tudtam, hogy İ ÉL, és hogy İ a SZERETET. Elıször hittem ebben kételkedés és aggályoskodások nélkül. Hogy Isten létezik, arról már korábbi „okoskodásaim” meggyıztek, elfogadtam Jézust is (vagy inkább csak el akartam fogadni) Megváltómul. De a hit világosságát, amely által kifényesedik a
világ, és ami beragyog minden sötétséget, ekkor kaptam meg elıször. Áldom az Urat, hogy megérintett Szent Lelkével és kegyelmébe fogadott...
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Tudom, hogy számomra ez még csak az út kezdete, nagyon sokat kell még növekednem hitben, reményben és szeretetben. Mégis
elmondhatom, hogy megtaláltam életem célját és általában az
élet végsı okát, értelmét. A legnagyobb ajándék, amit az ember
kaphat itt a földön, hogy Isten gyermekének, teremtményének
érezheti magát, nem pedig egy véletlenül létrejött valaminek, ami
egy ideig elugrabugrál a világegyetem Föld nevő kis bolygóján,
hogy aztán újból semmivé váljon. Tudni, hogy az Atyai szeretet
testet öltött a Fiúban, Megváltónkban és Üdvözítınkben. Töredékes tudásom ellenére is úgy érzem, hogy némileg „összeállt bennem a kép”, a darabjaira tört egész ismét egységes egész lett.
Az isteni Bölcsesség fényénél jobban meglátom a dolgok közötti összefüggéseket – a lényeget, a teljességet, már amennyire lehetséges ez számomra. Olyan új „tudást” kaptam, ami nem tılem
származik, nem is emberektıl, nem könyvekbıl... Minden értelmet
nyert, még a halál is. – Akár a természetet, akár saját eddigi életemet nézem, mindenütt Isten gondviselı szeretetét látom, az İ törvényeinek, tervének megvalósulását.
A Szentlélek megvilágítja számomra az emberi lélek mélységeit, megérteti velem ezt a mai zilált világot, és azt is, hogy miért
ilyen. Még a legújabb tudományos felfedezések és a mővészet (az
igazi mővészet) megsejtései is İt, a Teremtıt igazolják.
Csodálatos, hogy olvashatjuk és egyre melyebben megismerhetjük Isten nekünk szóló üzenetét, az Igét. A Szentírás minden
kérdésünkre választ ad, mert benne van a teljesség, a tökéletes –
egyedüli – Igazság.
Legfıbb vágyam, hogy Istent szolgáljam, İt hirdessem és dicsıítsem meg életemmel, mindazzal, amit teszek (ezután, mert eddig nem sokat tettem).
Add, Uram, hogy minél több emberhez eljusson Örömhíred,
amire annyira szomjazik a mai ember (ha nem is tud errıl), amit
annyian keresnek, és nem találják meg, pedig olyan közel van hozzájuk! ÁMEN!
– Eddig a ’83 februári vallomásom. Két hónappal késıbb, egy
másik helyen így írtam errıl a kezdeti idıszakról:
„Újjászülettem, Isten Lelke lakik bennem, napról napra alakít és
szinte minden nap új csodát mutat nekem.... Olyan túláradó örömet ad
az, ha a Szentlélek lakik benned, amit senki és semmi nem vehet el
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tıled. … A Szentlélek, a Vigasztaló – akit elıször az apostolok kaptak
meg az elsı pünkösdkor (lásd: Apostolok cselekedetei 2. fej.) bizonyságot tesz bennünk Jézusról, segít megismernünk Istent, felnyitja az
ember szemét, látókká teszi a vakokat. Megadja a hit, a szeretet ajándékát, olyan természetfeletti erıt ad, amelynek segítségével túl tudunk
lépni önmagunkon, korlátainkon.”
Ahogy kiléptem az utcára azon a „gyızelem napi” reggelen, a bensım valósággal ujjongott – olyan béke és öröm töltött el, amilyent addig soha nem éreztem. A körülöttem levı világot – a természetet – is
mintha új dimenzióban láttam volna. Egy egészen új, színes világ tárult fel elıttem, mindent beragyogott a Lélek Fénye. Kitágult számomra a világ!
Ezt az élményt próbáltam megörökíteni a címoldalon látható, 1986 körül készült festményen. „Íme, az Isten hajléka az emberek között” –
a mennyből alászállt Jeruzsálem egy apró darabkája itt a földön, az élet vizével és az élet fájával; a menny és a föld összeér egymással… A felfokozott
színekkel is ezt az intenzív élményt szándékoztam érzékeltetni.

Természetesen az iskolába érve elsı dolgom volt, hogy gyorsan elújságoljam Franciskának: – Most már hiszek! – megkaptam a HIT
ajándékát Istentıl, megtapasztaltam, hogy Jézus él, hogy İ a Szeretet!
„Sajnos ez a ragyogás pár hónap múlva elhomályosodott, és egy
elég gyötrelmes év következett. Talán valamiféle lelki vaksághoz hasonlíthatnám ezt az állapotot, amibıl fokozatosan gyógyított ki az Úr.
A gyógyulás akkor kicsit kíméletlennek tőnt, de most már tudom,
hogy mennyire szükségem volt rá.
1982 szeptemberétıl járok egy közösségbe, olyan testvéri közösségbe, amelyben csodálatosan mőködik a Szentlélek, vezet, irányít és
egyesít bennünket. Itt hétrıl hétre újabb ’csodáknak’ vagyok a tanúja,
megtapasztalom Istent másokban és magamban.”
– Ez a két bekezdés is a ’83 februári tanúságtételembıl vett idézet.
A következı fejezetben errıl az idıszakról szeretnék kicsit részletesebben írni. A „megrostálás” (megkísértés) ideje volt ez, amikor a gonosz lélek minden erejével vissza akart szerezni magának. De az Úr
ekkor sem engedte el a kezemet – idırıl idıre „üzent” nekem –, majd
segített, hogy elinduljak a tisztulás útján, visszataláljak Hozzá. Végül
testvéreket is adott – és megajándékozott újból a (remélem, már végleges) hazatalálás örömével.
VI. melléklet: 9. Új teremtés (2000 k.)
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Kísértések évei
Nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a vallomást, így a következı
– külsı és belsı történésekben gazdag – éveket is igyekszem sőrítve
elbeszélni. Remélem, a Szentlélek segít kiválogatni a lényegesebb
részleteket – és elhagyni azt, amit İ rejtve akar tartani.
Örülnék, ha egyszerő, Isten-dicsérı tanúságtételem eljutna minél
több Isten-keresı emberhez, s ha ık egy kicsit közelebb kerülnének az
Úrhoz ezen keresztül is. Saját tapasztalatomból tudom, milyen sokat
jelenthet a megtérésben (esetleg a hivatás felismerésében is, ha Istennek ez a terve valakivel) mások személyes tanúságtétele, a hozzám hasonló egyszerő emberek vallomása arról, hogyan találkoztak Krisztussal, s hogyan alakította át életüket ez a Találkozás.
Természetesen az átalakulás egy egész életen át tartó folyamat – az
ember nem változik meg máról holnapra, gyengeségeit, bőneit,
korlátait magával cipeli talán élete végéig. Lehet, hogy Isten épp ezeken keresztül akarja megtartani az alázatban – megóvni az elbizakodottságtól, megırizni abban az alapmagatartásban, hogy İbenne bízzon, s ne a saját erejében.
Milyen vigasztaló számunkra ilyen szempontból, hogy az elsı keresztények sem voltak tökéletesek, még az apostolok sem, pedig ık
Krisztus legszőkebb baráti köréhez tartoztak, három éven át a közvetlen közelében tartózkodtak, magától az Úrtól tanulhatták meg, mit jelent a Krisztus-követés. Igaz, a Megszentelı Lélek eljövetelekor kaptak „erıt a mennybıl”... a vértanúsághoz is.
Az elmúlt kétezer év vértanúi és szentjei, akik mintegy elénk élték
az Evangéliumot – Krisztust – fénylı, messzire világító útjelzıink –
de el is riaszthatják az Isten-keresı átlagembert. Hısies erénygyakorlataikkal, tökéletességükkel követhetetleneknek tőnhetnek számunkra.
Pedig ık sem születtek szenteknek, nekik is meg kellett küzdeniük a
bőnre hajló emberi természettel. Az újabb szentek életrajzai reálisabb
képet rajzolnak róluk, nem hallgatva el ezt a küzdelmet sem.
Hála az Úrnak, hogy ad nekünk „modern” szenteket is, hogy megnyitotta – Kis Szent Terézen és másokon keresztül – az életszentség
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„kis útját”, amelyen még a kicsinyek és gyengék is elindulhatnak. S
hogy kiárasztja ránk újból, nagy erıvel a Szent Lelket – hogy sokan megtapasztalják Isten Szeretetét, és így képesek legyenek Megváltójuknak, életük Urának vallani Jézust – és követni İt...
Mind az Ó-, mind az Újszövetségben többször elhangzik Isten felszólítása: „szentek legyetek” – „legyetek tökéletesek”! Isten mindanynyiunkat arra választott ki, arra hív, hogy tılünk telhetıen, az İ segítségével, Vele együttmőködve megvalósítsuk életünkben az İ rólunk
való örök gondolatát, hogy legalább törekedjünk a tökéletességre.

A jó látszatával...
De térjünk vissza az én „kis utamhoz”. A tanév vége felé felmondtam az állásomat az iskolában, anélkül, hogy lett volna helyette
másik. Egyik állás-keresı utam során elvezetett az Úr egy könyvtárba.
A „vezetés” a szó szoros értelmében történt: egyszerően rábíztam magam egy belsı (nem fizikai) hangra, és arra mentem, amerre İ irányított. Félig-meddig játék volt ez. Bementem a könyvtárba – próbaszerencse –, és csodák csodájára épp volt ott egy betöltetlen státusz!
Mégsem mentem oda dolgozni – lehet, hogy megkíméltem volna magamat a további keresésektıl és tévutaktól, ha akkor nagyobb bizalommal hagyatkozom rá az Úr vezetésére?
Mindenesetre hosszú keresgélés után végül mégiscsak egy peremkerületi kis fiókkönyvtárban kötöttem ki. Egy évet húztam le itt, ami
alatt sokat szenvedtem a fınöknımtıl, a cselédként kezelt „személyzettel” viszont jól megértettük egymást. Összesen négy munkatársam
volt: két könyvtáros és két takarítónı.
Amikor átmentem a gyermekkönyvtár részlegbe, amely nem bonyolított le túl nagy forgalmat, fellélegeztem. Itt egyedül lehettem –
mintha Isten megint kivett volna kicsit a világból, a pusztába vitt újból. De én, ahelyett, hogy İt kerestem volna tovább, belemerültem a
képzımővészeti könyvek, mővész-életrajzok, tanulmányok olvasásába.
Felébredt az elmúlt évek során eltemetett mővészi ambícióm, alkotókedvem. Elkezdtem járni a Dési Huber István képzımővész körbe,
heti két-három alkalommal. Elég sokan jártak ide természet után rajzolni, nemigen törıdtek az olyan utcáról bepottyant emberekkel, mint
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amilyen én voltam – de ez nekem nem is nagyon hiányzott. A legtöbben a képzımővészeti fıiskola felvételijére készültek itt. Igen alaposan, aprólékosan kidolgoztak, több napon át egy-egy portrét, szépen
volt megrajzolva, hasonlított is talán az „eredetire”, csak valahogy a
lényeg, a „lélek” hiányzott általában a rajzaikból.
Persze én „technikában” sehol sem voltam, de azt hiszem, azért
egész jól fejlıdtem. Egyszer véletlenül odatévedt az egyik mővész tanár, és tetszett neki a szénrajzom. Különben a rajz sosem volt az én
mőfajom, színekkel, tónusokkal jobban tudtam bánni, rajzolni is inkább szénnel szerettem, tudtam valamennyire.
Bizony a gonosz lélek gyakran a jó látszatával kísérti meg az embert. Az alkotókedvem feléledése ugyan gyógyulást is jelentett, de
azután sajnos kicsit „bálvánnyá” lett számomra a mővészet – az Istent
megilletı elsı helyre került az életemben.

10. Kiszakadva…
térbıl-idıbıl (1982)
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Találkozás Jézussal az Irgalom szentségében
és az Élet Kenyerében. – „Üzenetek”.
Franciskával olykor-olykor találkoztam azért. Karácsony elıtt elvitt egy fiatal paphoz, s megkérdezték: nem akarnék-e meggyónni. Ma
sem tudom, elıre eltervezett, vagy spontán akció volt-e ez. Amíg ık a
hittanteremben beszélgettek (valószínőleg gyónási beszélgetés lehetett
ez, s talán értem is imádkozhattak), engem otthagytak az üres, tágas,
bezárt templomban, egyedül – az Úrral. Furcsa, félelmetes érzés volt.
Bár teljesen váratlanul ért a gyónásra vonatkozó ajánlat, úgy éreztem: „most vagy soha” – egyébként ki tudja, mikor szánnám rá magamat erre a lépésre... Késıbb még sok minden felmerült bennem,
amit elmondhattam volna, a bőnbánatom sem volt tökéletes – Isten
azonban bizonyára elfogadta ezt az elsı, akadozva elvégzett szentgyónásomat.
Utána a fiatal pap azt mondta Franciskának: – Hadd áldozzon már
meg ez a gyermek! – Így hát ilyen spontán módon, minden ünnepélyesség nélkül, egy hétköznapi szentmise keretében történt meg legelsı találkozásom a szentségi Jézussal. Olyan keveset tudtam akkor még
Róla, talán nem is beszéltem a hozzám betért Úrhoz – de İ biztosan
beszélt hozzám a lelkem mélyén, a „szentélyben”, ha én akkor még
nem is hallottam meg a hangját. Még jó ideig nem értettem, miért marad ott olyan sokáig Franciska a szentmise után, ha egyszer vége...
Megtérésem elsı éveiben egyedül az Ige – Jézus Krisztus istenemberi Személye – jelentette számomra Istent. Csak rácsodálkoztam,
amikor valaki úgy nyilatkozott, hogy neki Jézus szentségi Jelenléte a
legfontosabb. Ma már persze más a helyzet: élni sem tudnék az Élet
Kenyere nélkül.
Késıbb egyszer megkérdeztem Francitól, milyen gyakran jár misére. Megdöbbentett a válasza, hogy till. „naponta”. Ennyi idıt „elpazarolni” a mai világban! – ez nekem akkor még skandalum volt. – És
minden alkalommal áldozol is? – faggattam tovább. – Csak amikor
felkészülve érzem magamat rá – hangzott a válasza.
Franciska Törökbálinton lakott albérletben két másik lánnyal. Néhányszor részt vettem imádságos együttléteiken, melyekre másokat is
meghívtak. Ilyenkor rendszerint „nyitottak” a Szentírásból, hogy
megtudják, mi a „véleménye” az Úrnak egy adott helyzetben. Mindenki elmondhatta a meglátását a felolvasott igérıl. Feltőnt nekem,
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hogy milyen komolyan veszik ezt, valóban az Isten üzeneteként, vezetéseként. Nagyon megérintett az egyik lány megosztása. Láthatóan
mély fájdalommal mondta: – Jézus sokkal jobban szeret engem, mint
amennyire én képes vagyok İt szeretni. Igekártyákat is szoktak húzatni a résztvevıkkel. Emlékezetes számomra az egyik, ’81 tavaszán
kapott ige:
„… hogy teljesítsem akaratod.
Parancsod, Istenem, örömmel tölti el szívemet.
Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben.
Nézd, ajkam nem hallgatott, Uram, te ezt tudod.”
(40. zsoltár, 9-10.)
Kissé meglepıdve, de örömmel olvastam a kis kártyán ezt az üzenetet. Ismerve magamat, emberi szempontból szinte lehetetlennek
tőnt, hogy én valaha hirdetni fogom az „Úr igazságát”, ráadásul a
„nagy közösségben”. Akkoriban néhány ember elıtt is nehezemre
esett megszólalni, és általában igen hallgatag voltam. S mégis, valahogy hittem abban, hogy be fog következni ez a prófécia. Nagy vágyat
éreztem arra, hogy elvezessek másokat az Igazságra – amelyet persze
még én magam is csak ízlelgettem.
Egyszer odanyújtott nekem Franciska egy csomó szentképet, hogy
válasszak közülük. Az egyik kis kép a Torinoi halotti lepel Krisztusarcát ábrázolta – ezt választottam, anélkül, hogy ismertem volna az
eredetét.
Törökbálinton akkoriban indult nagy titokban egy kamilliánus
család, Anton Gots atyával is kapcsolatban álltak. Meglátogattuk az
egyik találkozójukat, melyet egy idıs néni lakásán tartottak. Nagyon
jó élményem lett ez. Ott kaptam, ’82 nyarán, egy Krisztus-arcot ábrázoló képeslap hátoldalán ezt az üzenetet:
„Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott,
hogy Isten fiaivá legyenek. Annak, aki hisz İbenne.”
(János ev. 1,12.)
Nagyon örültem neki!
Bocsánat, hogy idınként elıreszaladok, eltekintve az idırendtıl.
Bevallom, nem valószínő, hogy pontosan emlékeznék minderre –
mindig hadilábon álltam a számokkal, idıpontokkal –, ha nem jegyeztem volna fel vázlatosan, visszamenıleg is, ’83-tól, megtérésem
emlékezetes eseményeit, dátumait és Isten „üzeneteit”.
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Franciskával egyre ritkábban találkoztunk. Egyszer, amikor elbúcsúztunk egymástól, megkérdezte, hogyan ünnepelem meg a vasárnapot. Nem tudtam, mire céloz, nekem nem volt természetes, hogy vasárnap templomba kell – lehet – menni. Kedvesen ajánlotta, hogy
szentmisével is lehet ünnepelni.

Lelki vakság
'81 ıszén a Gondviselés elvezetett egy kis kiadóba – egy a könyvtárba vetıdött lány ajánlotta nekem ezt az állást. Nem valami elıkelı
kiadó volt ez, és sajnos igen sötét másfél évet töltöttem itt. Bizonyos
szempontból mégis gondviselésszerőnek mondható, hogy ide kerültem…
Hamarosan új albérletet is találtam, egy családi ház alagsorában,
vagy inkább pincéjében (az ablak egy szinten volt a talajjal), egy a fıvároshoz közeli községben. Valóságos luxus lakosztálynak éreztem
ezt a szoba-fürdıszobát az elızı albérletem után, amely egyetlen parányi szobából állt, a vizet az udvaron levı csapból kellett hordani.
Új lakóhelyemen egy nagyon sérült ember volt a szállásadóm, a
feleségével is alig beszéltek. Elıfordult pl., hogy éjjel 11-kor lerohant
hozzám, hogy „pörög” a villanyóra, mit csinálok.
„Mőteremnek” nagyon megfelelt ez a kis lakrész, de esténként rettegtem minden nesztıl, mert a „prérire” nyílt az ablakom. Egyébként
is a régi és újabb „szörnyeimmel” való viaskodás idıszakát éltem itt –
életem (remélem) legmélyebb pontját.
Az történt velem, amirıl a Szentírásban olvashatunk: a gonosz lélek többedmagával tért vissza az egyszer már nagyjából kisöpört lakomba. S mintha egy lelki vakság lepett volna meg: nem is vettem
észre, hogy rossz úton járok.
Az egyik munkatársammal kezdtem el „járni” – amiben a hamis
részvétnek talán nagyobb szerepe volt, mint a vonzódásnak. Kiegyensúlyozatlan, elég gyakran az alkohol mámorába menekülı ember
volt... Kicsit megcsapott ekkor engem is a kötöttségek, kötelezettségek
nélküli, ún. szabad élet szele – valójában egy mélybe húzó örvény.
A lelkem megint teljesen bezárult. Csak az egyik kolléganımnek
beszéltem a megtérésemrıl (jó nevő költınk lánya volt az illetı, édesapjától talán örökölhetett is némi „vallásos beütést”). Azon a munka62

helyen nem volt éppen okos, kockázatmentes dolog megvallania az
embernek a hitét, de ez most sem érdekelt engem.
Hogy milyen sötétségeket és mélységeket jártam be ebben az idıben, arról akkori rajzaim tanúskodnak: a pusztulás, rémület, reménytelenség képei. Hála Istennek, hamarosan „kivont a szomorúság vermébıl, az undok iszapból” – a zsoltáros szavaival –, s lábamat újból a
Sziklára állította... Mint már annyiszor, ekkor is bebizonyította, hogy
ha mi hőtlenül el is hagyjuk İt, İ azért hőséges marad, mert Önmagát
nem tagadhatja meg. (Egyébként nemsokára elkerültem arról a munkahelyrıl – ez is az Úr gondviselı, oltalmazó szeretetének mőve volt.)
Itt kell megemlítenem egy másik ember iránti – sokkal tisztább –
vonzalmamat is. Rokon léleknek éreztem, és sok emberi értéket láttam
benne. Sajnos a tiszta forrásra ı sem talált rá, s az ı életmódja sem
egészen a tízparancsolat szerinti volt... Engem ekkor, hála az Úrnak,
már újból megérintett az Isten-szeretet tüze, felvettem a kapcsolatot
Franciskával, s már testvéri, együtt-imádkozó közösségbe is eljártam.
Egy beszélgetésünk alkalmával megértettem, hogy ıvele sem tudnék
„egy” lenni abban, ami nekem a legfontosabb kezdett lenni: Istenben.
Így hát imában odatettem az iránta ébredezı vonzalmamat a Kereszt
lábához.
Az Isten-szeretet tüze – mely a felnıttkori megtérıkben hatalmas
erıvel lobog fel (ezért is tévesztik össze olykor a hivatás tüzével) – elnyelte azt a másik, jóval kisebb tüzet. Úgy fogalmaztam akkor: ezentúl
még inkább szerelemmel szeretem Jézust. Fel sem fogtam igazán,
csak jóval késıbb, valamelyik lelkigyakorlatomon, hogy mitıl mentett
meg az Úr ezzel a döntéssel...
Azóta bizony jó néhány oltárt építettem – hála az én féltékeny szerelemmel szeretı Istenemnek, Aki így vont egyre közelebb Önmagához, megtisztítva szeretetemet, s megmutatva, hogy İt megilleti az
osztatlan szívő szeretet.
Az Oltárra csak értékes áldozatot tehet az ember, nem a legsilányabb termést. Így került az Oltárra – sok viaskodás, küzdelem, keresés után – a mővészet iránti „szerelmem” is. Önként adtam oda,
mert úgy láttam, hogy így jobban tudom szeretni Istent.
Pár évvel késıbb az egyik legnagyobb áldozati oltárra szüleim
iránti és a tılük kapott szeretetet helyeztem, ami bizony nem volt
könnyő. Azt gondoltam akkor, hogy legfeljebb az örökkévalóságban
találkozom velük újból. Hála Istennek, aki megkönyörült rajtam, s
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visszaadta ıket – hogy azontúl már Benne szeressem ıket is. – De
ezek késıbbi történetek.
A gonosz lélek ekkor egy rövid idıre békén hagyott, hogy nemsokára – amikor látta, hogy kezdek kicsúszni a karmai közül – egészen
drasztikus támadást intézzen ellenem.
Idıközben be-betértem egy-egy utamba esı templomba, s kezdtem
vágyódni a szentmisére. Élénken emlékszem rá, ahogy állok a Moszkva téren a buszra várva, egy vasárnap este – és a szentmise áldozati részét próbálom felidézni magamban. Egyik depressziós mélypontomon
bementem a Bazilikába, és mire kijöttem, eltőntek lelkem egérıl a borús felhık, kisütött bennem a nap.
’82 nyár elején Franciska bemutatott K. István atyának. Én néztem
ki ıt a templomban, leírtam, hogy néz ki – feltőnt, hogy ragyog róla,
belıle valami, ill. Valaki (a Lélek) –, s Franciska ráismert a leírásomból. Ekkor még nem igazán érett meg bennem a megtérés melletti
döntés – így az atya megállapította a kb. egyórás beszélgetésünk végén, hogy én nagyon hiszek – a mővészetben, és vigyázzak, mert ez
bálványom lehet, és elveszíthetem így a hitemet. Nem értettem akkor,
miért mondja ezt, kicsit háborogtam is ellene (volt, aki meg is erısített
ebben) – késıbb azonban beláttam, hogy mennyire szükségem volt erre a figyelmeztetésre.
Azt sem tudtam felfogni akkor, hogy miért ragaszkodik az Egyház
a házasságkötés szertartásához, a „papírhoz” – puszta formaságnak
tartottam ezt, amit meg is említettem az atyának. Biztosan imádkozott
értem ez ügyben (is), mert nemsokára mélységesen megértettem – egy
élı példán keresztül – a keresztény házasság titkát. Meg kellett gyógyulnia bennem ennek a területnek is, még ha én magam nem is földi
társhoz kötöttem az életemet.
Az atya a beszélgetésünk végén azt mondta: feloldozhat, ha akarom, de jobbnak látja, ha nem teszi ezt, mert nem érez bennem ıszinte
bőnbánatot. Gondolkodjam a nyáron, és menjek vissza hozzá ısszel.
Bátorság kellett ehhez és bizalom, hogy így elküldjön engem – de
meghozta a gyümölcsét, nagyon jó hatással volt rám, még ha akkor
fájdalmasan is érintett – mint az Úr „operáló” Keze.
Ez után az átkínlódott nyár után kezdtem járni újból – mint már
említettem – egy kisközösségbe.
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„VERSEK”

Néhány (1982-ben született) vers-szerő irományom is tanúskodik errıl a megkísértett, vergıdı, Istent szomjazó idıszakról. Ezeket is mellékelem, hátha segíthetek velük néhány hasonló krízist átszenvedı testvéremnek.

Iszony
Keserő-kegyetlen iszonyat,
Zöld sárkányok az éden alatt.
Pirossá lett világ,
lila alkonyat,
a lágy szellı halált hoz,
megfojt az édes illat.

***
İsz végi esı: csöp, csöp, csöp,
az égen rút felhı köhög,
Prüszköl a villamos, sípol a szél –
Mi lesz velünk, ha megjön a Tél?

***
Zöld a fő a fák a táj
rikkan a madár
illan a harmat
aranyfény libben
Szállok a végtelen
sugárzáson át
S valahol az örök
homályban megállok.
***
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Szürke koppanások…
Szürke koppanások a rideg betonon
Kımadarak ülnek a kıpadokon
Sárga-kék-piros gömbök a légben
Kergetıznek a friss tavaszi szélben
Szivárványtestük kuszán lebeg elıttem
Kinyújtom kezem, de a gömböket
el nem érem
Üvegtestük szétpattan észrevétlen
Szikráznak-keringnek a levegıben
Hirtelen szél támad
s a földre
holt szilánkok zuhannak

***
Vállamra kis bolha telepszik,
szívemben vasszilánk növekszik,
Nevem is elfelejtem már,
az óra lassan körbejár.

***
Ott, hol az Élet kezdıdik,
ott van a Halál.
Nagy Semmiségben lebegünk,
mintha meghaltunk volna már.

***
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Kiürült szavak
(Életérzés a 70-es, 80-as években)

Kiürült szavak
megtört fogalmak
kimosott agyak
csorba tört-fülő
álmok
satnya-gyökerő csüggve-nıtt meddı
lázadozások
akarattalan akarások
céltalan vágyakozások
üvegkalitka-szabadságok…
aranypapírba csomagolt vérszomjas
átkok
hálójában vergıdsz
életre-halálra szántan
(te szerencsétlen).
Menekülni akarsz, kitörni az undok
kalodából?
Hisz kötve kezed-lábad,
s a háló lassan begubóz.
Ülsz a rádrakódó nyálkás homályban,
s fontolgatod, mit kellene tenni,
hogyanis lehetne innen kikerülni.
(És a meggyalázott lelkő
csúszó-mászó had
lesunyt fejjel
arcára kövesedett
maga-magát féltı-becsapó
nyúlós-ragadós mosollyal
szövi a hálót
a sokkarú
léggömbfejő
Póknak.)

67

Hallgat az Isten…
…..
Szívet-agyat rázó sikoly
az éjben
fekete madár kering.
Elkínzott fák kopár ágai
merednek a sötét égre,
a csillagtalan, visszhangtalan
mindenség peremére.
Sóhajok lebegnek a rög fölött
tétován,
gyilkos álmok söpörnek végig a
jó anyaföld porán.
Fogát összeszorítva hallgat
az Isten,
várja az imát, hogy
megkegyelmezzen.
Hiába minden, hiába, hiába,
kihalt az ima,
tombol a bőn…
Kegyelem, Uram, kegyelem, kegyelem,
tégy jóvá minket,
vezess a mennybe,
bőntelen égbe,
csillagok közé,
az örök fénybe!
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Nincs alku!
Izmosodik szívemben a dac,
duzzad, s én remélve biztatom…
Felhıkbe kapaszkodó, minden titkot
tudni akaró szegény lélek!
Nem vagy magadé.
Csillagokkal szórt ösvény vezet a végtelenbe,
a törvényt tudó ismeretlenbe,
hol a homály ragyogássá szépül.
Hullahegyek kövezik utadat
az ember-lélek csúcsaira és szakadékaiba.
Csak bele ne szédülj!
Ne tekints a lábad elé,
mert elzuhansz!
Ne állj be hullának,
csak mert a többi az.
Te nem vagy az!

Emelj Magadhoz…
Istenem, te kegyetlen jóság,
Jézusom, te méltó bizonyság,
ne kínozz tovább!
Emelj magadhoz a Fénybe,
legyek az Élet gyermeke,
az örökkévalóság utasa!
Koszorút helyezek lábadhoz,
feldíszítem lelkem,
hogy neked tessék.
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Gyenge vagyok magamban,
ellakatolt lakomban.
Nyisd meg azt a lakatot,
tárd ki azt az ablakot.
Jöjjön a friss fuvallat,
gyötrıdve-várt pillanat.

VII-VIII. melléklet:
(1982 körül készült képek)
11. Erdıszéli platánok
12. Ember (a költı és a múzsa) az embertelenségben
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II.
„Nem vagytok már idegenek és
jövevények, hanem a szentek
polgártársai és Istennek házanépe.”
(Ef 2,19.)
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İs-Egyház-élményem

Béke és öröm a Szentlélekben
Franciska és ismerısei emlegettek egy bizonyos Ágnest – tisztelet
és valami titokzatosság lengte körül ezt a nevet.
’82 nyarának vége felé aztán egyszer csak azt mondta Franciska:
elmegyünk a „KRIKI”-be, és a szentmise után bemutat az Ágnesnek!
(A „KRIKI” a Krisztus Király templomnak volt a „beceneve” –
egyúttal „fedınévként” is szolgált, pl. telefonálások alkalmával...) Az
intuícióm azt súgta, hogy egy jelentıs találkozás lesz ez az életemben,
bár fogalmam sem volt róla, hogy az a bizonyos Ágnes annak a modern szerzetes közösségnek a jelöltmesternıje, melynek Franciska is a
tagja, mint ahogy azt sem sejtettem még jó ideig, hogy a ’KriKi’ hittantermében találkozó „imacsoport”, amelyet Ágnes vezetett, valójában a Szociális Testvérek Társasága iránt érdeklıdı, a Társasággal
ismerkedı lányokból, ill. jelöltekbıl (hagyományos kifejezéssel: novíciákból) áll.
Némi izgalommal mentem erre a találkozóra, a legújabb divat szerinti, elegáns ruhámban. A templom udvarán mutatott be Franciska
Ágnesnek. Nagyon közvetlennek és egyszerőnek találtam. (Persze akkor még nem láthattam át ennek az egyszerőségnek a bensı mélységeit...) Pár barátságos mondatából csak az maradt meg bennem, hogy
megdicsérte a ruhámat...
A következı héten nem mentem el a ’KriKibe’, de Franciska elvitte oda legfrissebb képemet, amely egy kitárt karú, imádkozó alakot
ábrázolt. (Lehet, hogy ezt már az Assisi Szent Ferencrıl szóló Napfivér és Holdnıvér c. film ihlette, bár nem vagyok benne biztos. Sok év
elteltével, újra megnézve már nem annyira tetszett az a film...) Nagyon meg voltam hatva tıle, hogy – mint Franciska elmondta –, kitették „közszemlére” a képemet. Azt is megtudtam, hogy épp akkor
alakult meg ott egy ún. karizmatikus imacsoport, valami nevezetes
Szőzanya-kép elıtt. – Több év múlva derült ki számomra, hogy a Társaság amolyan kültag-csoportjaként is alakult ez a kisközösség – ezért
tették ki a Mária Mercedes képet, amely elıtt alapította Slachta Mar75

git testvér 1923-ban a Szociális Testvérek Társaságát, a Társaság küldetését, apostoli munkáját a Fogolykiváltó Boldogasszony oltalmába,
pártfogásába ajánlva.
A csoport ettıl kezdve egy nagy pesti lakásban találkozott, szerda
esténként. Az egyik („ismerkedı”) testvér lakása volt ez, aki a szülei
halála után befogadta Franciskát és még egy lányt, Zs.-t. Eleinte nem
nagyon jártam ide – akkor még Budakeszin laktam, s a találkozóknak
este tíz óra után lett vége. De az Úr gondoskodott róla, hogy eljárjak
ezekre az összejövetelekre – ugyanis Budakeszin végképp tarthatatlanná vált a helyzetem, idegbeteg szállásadóm „kirohanásai” miatt.
Újabb hosszas keresés után „véletlenül” épp Franciskáé lakóhelyétıl
nem messze találtam egy elfogadhatónak látszó albérletet. – Igen hamar kiderült ugyan, hogy a „lópatás” is benne volt ebben a választásban, de erre szokás mondani, hogy – akarata ellenére – még a gonosz
lélek is „Isten malmára hajtja a vizet”, az İ akaratát, tervét valósítja.
***
’83 januárjától kezdtem feljegyezni „lelki fejlıdésem” fıbb eseményeit, a bennem és körülöttem zajló történéseket és az ezekkel kapcsolatos gondolataimat. Talán a bérmálkozásomra való felkészülés indított erre, talán olvasmányélményeim inspiráltak. Egy jezsuita atya is
buzdított rá, hogy vezessek naplót (egy ideig hozzá jártam gyónni) –
azt hiszem, az ı bátorítására kezdtem el részletesebb feljegyzéseket
készíteni. Kezdetben kicsit olyan szentimentális, múlt századi dolognak tőnt ez, de lassan belsı szükségletemmé vált. Így a következıkben
az idézıjelbe tett részek – ha nem szentírási igék – a régi feljegyzéseimbıl vett idézetek lesznek. Máshol, a több oldalon át húzódó idézeteket dılt betős szedéssel jelzem.
„Múlt év, 1982 szeptemberétıl megismertette velem Isten a testvéri közösség megtartó erejét is, melyet a Szentlélek vezet, egyesít és
irányít végtelen szeretettel, és amelyre nagy szükségem van” – írtam
'83 januárjában, feljegyzéseim elsı lapjain.
Errıl a testvéri közösségrıl, a hétrıl hétre megtapasztalt „csodáról”
kellene most röviden írnom... Folytatása volt ez az idıszak a megtérésem évének, valóságos „mézeshetek”, Istennel és az İ nevében összegyőlt testvérekkel való boldog együttlét ideje. Béke és öröm a Szent76

lélekben. Az elsı igazi egyház-élményem, kicsiben – ıs-egyházélmény, aminek természetesen része volt az összejövetelek elıtti
szentmise. Számomra akkor ezek a szerda esték voltak a vasárnapok,
az Istennek szentelt napok, amelyeknek bıviző forrása felüdítette,
táplálta a hétköznapok sivatagát. (Persze rászoktattak a vasárnapi
szentmisén való részvételre is.) Egész hetem szerda-várásban telt el.
Ezeken az estéken valósággá vált számomra, számunkra, hogy ahol
ketten vagy hárman együtt vagyunk Jézus nevében, ott İ közöttünk
van. A Feltámadt Krisztus, ígérete szerint, jelen van az İt szeretık, az
İt imádók, az İbenne örvendezık közösségében. Milyen jó újból
hálát adni az Úrnak gondviselı szeretetéért, hogy elvezetett engem
abba a közösségbe, hogy készített számomra egy helyet, ahol Vele találkozhattam, és İbenne a testvérekkel, a hívık közösségével, akiknek szíve-lelke egy volt. Én legalábbis így éltem meg – tudom, hogy
ez is kegyelem volt.
Ha nincs ez a kezdeti élményem, talán soha nem gyökereztem volna bele az Egyház közösségébe.
Mint minden kisközösségben, amely a jóra törekvő, de esendő emberekből áll, egy idő után itt is felbukkantak nehézségek, feszültségek, és a
gonosz lélek, a nagy „viszálykeltő” sem volt rest megzavarni a számára elviselhetetlen békességet. Ezt azonban én alig érzékeltem – az Úr (részben)
irgalmasan elrejtette előlem, illetve megoltalmazott, hogy ne érintse a bensőmet. (Ma sem tudok túl sokat ezekről a nehézségekről, nem firtattam
őket később sem.)
Isten művét az emberi gyarlóság és a gonosz lélek szétzilálhatja ugyan, de megsemmisíteni nem képes – maradandó gyümölcsöt terem az egyesek lelkében, életében. Persze csak akkor, ha mi együttműködünk a kegyelemmel, ha nem hagyjuk, hogy kialudjon bensőnkben az
a kis lángocska, hanem engedjük, hogy Isten újból és újból felszítsa bennünk Szeretetének tüzét, hogy újból és újból elárasszon minket és birtokba
vegyen a Szentlélek, Isten végtelen Szeretete. Sokak valóságos, élő tapasztalata ez ma.
Mint ahogy az is, hogy a bennünk sóhajtozó Lélek megtanít minket
imádkozni, imádni Istent, Ő vezet el az igazi bűnbánatra; a Feltámadt
Krisztus Lelke „magyarázza el” nekünk mindazt, ami az Írásokban áll, hogy
lángoljon a szívünk, mint az emmauszi tanítványoknak. Ő nyitja meg a
szemünket, hogy felismerjük Jézust a kenyértörésben és egymásban. A
Lélek teremt közösséget, egységet az egymástól annyira különböző
emberek között, hogy azok egy szívvel-lélekkel dicsőíthessék Istent. És Ő
ad erőt arra, hogy a Feltámadott tanúi legyünk a világban.

***
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Általában 9-10-en jöttünk össze szerda esténként, a legkülönbözıbb életkorú, életállapotú, foglalkozású emberek. Idınként vendégek
is részt vettek az imaesten.
A szentmise utáni agape (szeretetlakoma) volt a gyülekezés ideje,
de már ez a kötetlenebb együttlét is része volt a találkozónak, mert
már itt megkezdıdött „örömhíreink" megosztása egymással. Otthonélményt, szeretet-élményt, Istenben való együtt-örvendezést jelentett
ez. A Lélek fénye ragyogott az arcokon, a szemekben, a Léleké, aki
eltöltött minket Isten Szeretetével, azzal az örömmel és békével, amit
Jézus ígért az ıt követıknek. Isten gyermekeinek tiszta öröme ez, az
Ország érzékelhetı megvalósulása bennünk és közöttünk már ebben
a világban.
Az ısegyház ismerte ezt az élményt, errıl tanúskodik az Újszövetség, fıleg az Apostolok Cselekedeteinek könyve. Az örök boldogság
visszfénye ez, azoknak öröme, akiket Isten Magához emelt, már itt, a
földön. Mennyire felülmúl ez minden evilági, múló örömet! Nagyon
téved, aki most azt gondolja: ilyen ma ezen a földön nem létezik, ez
csak valami túlzott rajongás lehet. Számomra akkor szó szerint a
Mennyország leendı lakóinak, várományosainak együttörvendezését
jelentették ezek az együttlétek.
Hasonlóképpen éltem meg azokat a szentmiséket is, melyekre a karizmatikus kisközösségek jöttek össze havonta egy alkalommal, elıször a Tömı utcai, majd a Kassai téri templomban. Ma már, bevallom,
jobban szeretem a csendesebb, elmélyülésre alkalmasabb szentmiséket, de nagyon hálás vagyok azért, hogy részem lehetett és lehet az
Eucharisztiának ilyen élı, közösségélményt nyújtó megünneplésében
is, ahol a résztvevık valóban egy szívvel-lélekkel örvendeznek, ujjonganak az Úrban, dicsıítik és imádják İt. Szinte tapintható valósággá
válik így, hogy egy Atyának vagyunk a gyermekei, akiket egyesít,
testvérré tesz az egy Kenyérben való részesedés, és akik között egységet, közösséget teremt a Lélek is, Aki kiárad ránk, és betölt mindanynyiunkat, egy testté, egyházzá tesz. (3. jegyzet)
Azt mondják a lelki írók, hogy az öröm a hála gyümölcse. Isten
azt kéri tılünk, hogy egész szívünkkel, lelkünkkel, minden erınkbıl
imádjuk és szolgáljuk İt. Ez akkor valósul meg, ha kisgyermekként
az İ kezébe helyezzük egész életünket, és hálás szívvel fogadunk
mindent az İ kezébıl. Valahogy úgy, ahogy Loyolai Szt. Ignác a XVI.
században vagy Charles de Foucauld atya a XX. század elején:
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Loyolai Szt. Ignác imája:
Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat s emlékezésem.
Mindazt, amim van és ami vagyok, Te adtad ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent.
Legyen fölöttük korláttalan Úr rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul: Szeretnem Téged.
Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel,
s minden, de minden gazdagság enyém,
más semmi nem kell.

Charles de Foucauld imája:
Atyám! Egészen Rád bízom magam! Tedd velem azt, ami Neked tetszik.
Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre,
csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben.
Semmi mást nem kívánok már, csak Téged, Istenem!
Kezedbe ajánlom egész lényemet. Neked adom, Istenem,
szívem egész szeretetével, mert szeretlek Téged, és a szeretet sürget,
hogy egészen Neked adjam magamat! *
(*Valószínőleg idáig tart Foucauld atya imája, a többi „népi betoldás” lehet.
Gépírásos formában terjedt ez az imádság valamikor a '80-as években.)
Atyám! Terveddel és szeretı akaratoddal egyetértve
hiszem és szívbıl vallom, hogy Jézus az Úr!
Atyám, köszönöm a keresztség és a bérmálás kegyelmét,
melyekkel gyermekeddé tettél, Jézussal egybekapcsoltál
és megadtad a Szentlelket!
Uram, Jézus Krisztus!
Elfogadlak személyes Megváltómnak.
Szeretnék egészen megszabadulni a Sátán uralmától, önzésemtıl,
a magam körül forgástól és mindentıl, ami nem Tıled származik.
Meghívlak, hogy légy életem Ura, feltétlen Mestere mindannak,
ami vagyok és amim van.
Megígérem Neked, hogy szeretlek, engedelmeskedem Neked,
és halálomig hő maradok Hozzád!
Örömmel fogadom Szentlelked uralmát, s megígérem Neked,
hogy életem minden napján figyelek sugallataidra.
Szeretnék betelni Szentlelkeddel, és örökké dicsérni İt.
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Szentlélek Úristen, lelkem Lelke!
Világosíts meg, vezess, erısíts, vigasztalj, tölts be teljesen, járj át, alakíts!
Mindent elfogadok, amit megengedsz, hogy történjen velem.
Csak add, hogy felismerjem akaratodat! Ámen!

Ha így kiszolgáltatjuk magunkat Istennek, eltölti lelkünket a Feltámadt Krisztus békéje, öröme – azé a Jézusé, aki felujjongott földi
életében a Lélekben: „Áldalak Téged, Atyám, mennynek és földnek
Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elıl, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.” (Mt 11,25.) – Milyen jó lenne, ha ránk tekintve
is így ujjonghatna az Úr.
Isten országa béke és öröm a Szentlélekben. Felnıttkori megtérıként talán kicsit jobban átélhetem az İ ajándékai fölötti örömöt és
hálát, mint azok, akiknek „természetesek” ezek. Ez nem azt jelenti,
hogy mindig „röpködök” az örömtıl, olykor nagyon is rám nehezedik
az élet terhe. De például örömünnepet, újjászületést jelent nekem
minden egyes szentgyónás, annak az örömét, hogy Jézus Krisztus
megváltott engem, az ı Vére megszabadított bőneimtıl, gyarlóságaimtól, így újból tiszta lappal kezdhetek. Isten végtelen irgalmasságának megtapasztalása ez, hiszen az Irgalom messze felülmúlja az Igazságosságot, az ítéletet. Az Emberfia nem azért jött, hogy elítélje a
bőnösöket, hanem hogy könyörüljön a megtérı bőnösön.
Isten Fia a Megtestesüléskor titokzatos módon minden emberrel
egyesült, jelen van a lélek szentélyében, és eggyé teszi Isten fogadott
fiait. Az Egyház mint ıs-szentség titka ez: „Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük”.
Nagyon sajnálom azokat a katolikusokat, akik a vasárnapi „szentmise-hallgatást” egy – olykor terhes – kötelességteljesítésként élik
meg, ami idınként helyettesíthetı a rádiós misével, bár igen tisztelem
a hőségüket. Mennyire szükségük lenne nekik erre az Egyházélményre, az Úr Jézussal és a testvérekkel való, a Jézus Lelkében
megvalósuló egység-, közösség-, szeretet-élményre, mely megnyilvánul
az Istenben való örvendezni tudásban is. (4. jegyzet)

***
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Egy szívvel, egy Lélekkel
Szerdai együttléteink ún. megosztással folytatódtak az agape után.
Körben ültünk, és sorban mindenki elmondhatta, mi volt számára az
elmúlt hét ajándéka, kegyelme, nehézsége, vagy milyen imaszándékot
hozott. S csodák csodájára nem vágtunk egymás szavába, mint az más
társaságokban szokás, hanem tudtunk figyelni egymásra, volt türelmünk meghallgatni a másikat.
Kezdetben igen furcsállottam, amikor egy-egy testvér imát kért Xért, pár mondatban utalva az illetı nehézségére, amit úgy tőnt, szinte a
sajátjaként osztott meg a közösség tagjaival. Majdhogynem illetéktelen beleavatkozásnak éreztem mások életébe az ilyenfajta imakéréseket. Nagyon élt bennem még az a modern, individualista emberre
különösen jellemzı mentalitás, hogy: mi közöm nekem a másik bajához, a számomra idegen ember gondjaihoz. Valójában nagyon is ısi
kérdés ez. Káin védekezett így, amikor Isten számon kérte tıle Ábel
vérét, életét: „Hát talán ırzıje vagyok én a testvéremnek?” Ezzel
szemben Isten azt mondja Pál apostol szaván keresztül: Hordozzátok
egymás terheit, hiszen egy Atyának vagytok a gyermekei, és testvérek
Krisztusban, akiket ugyanaz a Lélek itatott át.
Ezidőtájt történt, hogy Franciska kezembe nyomott egy borítékot azzal
a kéréssel, hogy dobjam be a megadott címre a postaládába. A borítékon
csak ennyi állt: „Keresztény testvérektől” – és egy nagyobb összeg volt
benne a bajba jutott, anyagi nehézségekkel küszködő család részére. Szívmelengető volt részt venni postásként ebben a teljesen önzetlen, tapintatos, a másikat nem megalázó segítésben, viszonzást, hálát nem váró jócselekedetben – amely mögött még csak olyan hátsó szándék sem lapult, hogy
ilyen módon térítsük meg a segítségre szorulót, s tegyük Egyházunk tagjává, mint azt egyes szekták teszik.

A megosztás után a Szentírásból olvastunk el egy részt, s mindenki
elmondhatta az ezzel kapcsolatos gondolatait, s hogy mi érintette meg
a szívét. Máskor húztunk igekártyákat, s azon meditáltunk. Nemsokára áttértünk a zsolozsmázásra: a vesperást, az Egyház imáját mondtuk
el közösen. Eleinte olyan kisiskolás „módszernek” tőnt nekem a zsoltároknak ez a közös recitálása, de hamarosan ráéreztem az ízére. Elcsendesített, ráhangolt Isten jelenlétére.
Az est csúcspontja mégis az ezt követı spontán ima volt. Ez rendszerint egy szál gyertya fényénél történt, ami segített az elmélyedés81

ben, abban, hogy Istenre tudjak figyelni, az İ bennem, bennünk megszólaló hangjára.
13. Imádkozók
A közös imák élményébıl született
ez a kis vázlat.

Idınként úgy indult ez, hogy
körbeadtunk pl. egy keresztet, és
akinek a kezében volt, az elmondott
néhányszor egy elıre megadott, ún.
meditációs mondatot, pl. egy zsoltárverset. Akit a Lélek erre indított,
az továbbimádkozhatta ezt a mondatot, de aki nem akart mást mondani, teljesen szabadon továbbadhatta a keresztet és a szót a szomszédjának. (A szabadságnak ez a
légköre jellemezte a megosztást is:
aki nem kívánt szólni, továbbadhatta a szót.)
Máskor csendben várakoztunk, vagy valamilyen egyszerő, pl.
taizei meditatív éneket énekeltünk, ismételgettünk, amit abba lehetett
hagyni, ha valaki elkezdett imádkozni. Az is elıfordult, hogy egy képet meditáltunk, szemléltünk közösen, és ez indította imára a közösség
tagjait. – Késıbb a szociális testvérek által vezetett lelkinapjainkon,
lelkigyakorlatainkon még sok jó módszerrel találkoztam – ebbıl a
szempontból is nagyon modern a közösségünk, nagyon sokat kaptam a
testvéreken keresztül.
Egészen csodálatos egységet éltünk meg, miközben odatártuk Isten
elé közvetlen, egyszerő módon, a saját szavainkkal kéréseinket, hálaadásunkat és dicsıítı imáinkat. – A Lélek az, Aki megtanít minket
Isten dicsıítésére, erre a legönzetlenebb imádságra. Elég fellapozni a
zsoltárokat, hogy az Isten Lelke által inspirált imákból megtanuljuk
dicsıíteni Istent.
Különösen megragadtak Ágnes dicsıítı imái. Néhány alkalommal
ı is részt vett ezeken az estéken. Igen sajnáltam, amikor bejelentette,
hogy ezentúl nem tud jönni, neki más feladatai vannak. Nem sejtet82

tem, hogy kb. egy év elteltével újból alkalmam lesz hétrıl hétre együtt
imádkozni vele. Egyszer, amikor még ott volt, húzatott velünk saját
kezőleg készített szentképekbıl. Az enyémen ez az ige állt: „Boldogok a Bárány menyegzıjére meghívottak” (Jel 19,9.). El is magyarázta
nekem Ágnes egy mondatban, mit jelent ez. Nagy örömmel töltött el a
tudat, hogy „meghívott” vagyok…
A Szentlélekben való egység jele volt pl. az is, ahogyan az imák
kapcsolódtak egymáshoz. Sıt, gyakran visszajeleztük egymásnak,
hogy pl.: „ugyanazt akartam mondani, amit te kimondtál – helyettem
is, mert én nem tudtam volna elmondani” stb. A Lélek apró csodái
voltak ezek.
Ha valaki kérte, kézrátétellel is imádkozott érte a közösség, vagy a
közösség nevében ketten-hárman, testi-lelki gyógyulásért, valamilyen
kegyelemért, erıért stb. (5. jegyzet)

Az elsı igazi Karácsonyom
'82-ben ünnepeltem életem elsı igazi adventjét és karácsonyát.
A kisközösségben adventben kihúztuk egymás neveit, és mindenki
imádkozott az általa kihúzott név viselıjéért, karácsonyra pedig írt
neki egy-két képeslapon, szentképen „próféciát”: egy-egy idézetet
a Szentírásból, esetleg szentektıl. A karácsony körüli szerdán adtuk át ezeket az ajándékokat egymásnak. Letettük ıket középre, így
nem tudhatta meg senki, ki volt az ı „angyala”, és ki írta le Isten
neki szóló „üzenetét” – mert valóban azzá lett mindenkinek, amit
kapott. Ennél szebb ajándékot nehezen tudnék elképzelni. Számomra legalábbis nagy ajándék lett. Egy gépelt papíron ezt kaptam:
Uram! Egyszerőnek és ıszintének teremtettél
(Zsolt 22/21,11.; 9,11.; Zsolt 56,9.; 4,2.; 42,4.)
Ahogy Péter lelkébıl, úgy belılem is felszakad a sóhaj:
„Hová mehetnénk, Uram! Az örök élet igéi nálad vannak!” ...
„Kész az én szívem! ...” (Zsolt 57,7.)
Vonj tehát magadhoz, Jézus Krisztus!
Mutasd meg erıdet, hatalmadat:
„Tegyél a szívedre pecsétnek,
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mint valami pecsétet a karodra!” (Én én 8, 6.)
– hogy soha el ne szakadjak Tıled! Amen.

Egy szentképet is kaptam, a képen látható kisplasztika egy nagy
Kezet ábrázolt egy beléje simuló kislánnyal. A kép hátoldalán egy
versike állt, melynek tartalma szintén nagyon sokat jelentett nekem.
(Esztétikai szempontból talán nem a legmagasabb színvonalú alkotás... Bizony Isten leggyakrabban a világ szemében „balga” eszközökön keresztül nyilatkoztatja ki magát. İ egészen másképp ítél, mint
mi. Mi a külsıt nézzük, İ a belsıt, a szívet, a lényeget.) Máig emlékszem erre a kis versre (a szerzı neve nem volt feltüntetve):

Isten tenyerén
Életem ott van
Isten tenyerén
Azért nem félek én,
Bármi fáj nekem:
Mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is
Bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul
Ezer baj, veszély:
Isten így szól: ne félj!
Miért is, mitıl is
Félhetnék én:
Az Isten tenyerén!?
14. Isten tenyerén
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„Neki növekednie kell, nekem kisebbednem.”
(Jn 3, 3O.)

A Karizma éve (l983)
Kb. ’83 elején merült fel, hogy meg kellene bérmálkoznom. Ebben
a kisközösségben készültem fel a nagy eseményre. Hogy mit végzett
bennem Isten néhány hónap alatt, amióta a közösségbe jártam, arról a
’83 elején készített feljegyzéseim tanúskodnak.
„Az l983-as év Szentév, a Karizma éve” – ez áll feljegyzéseim élén.
„Radikálisan átformálta az Úr a felfogásomat mindennel kapcsolatban. Álmomban sem gondoltam, hogy így ki tud vetkıztetni a régi
emberbıl” – írtam az elızı három év rövid összegzésének végén.
A konvertitákra (felnıttkori megtérıkre) és a Lélekben megújult
keresztényekre jellemzı lelkesedéssel szerettem volna világgá kiáltani az Örömhírt, amit Jézus hozott a földre. Szerettem volna, ha
mindenki megismerné İt, ha kiszabadulnának a bőn rabságából. Nagy
szomjúság volt bennem arra, hogy Istent szolgáljam, hogy az İ eszköze lehessek.
Ezzel együtt teljesen tudatában voltam semmisségemnek, erıtlenségemnek, esendıségemnek, annak, hogy minden jó, ami bennem van,
egyedül Isten ajándéka, és hogy Általa élek. Nagyon vágytam a megtisztulásra: hogy mielıbb megszabadítson az Úr a bőneimtıl, és elvegyen az életembıl mindent, ami elválaszt Tıle. – „Az Úr szolgálatának iskolájában” (Szt. Benedek) késıbb megtanultam az önmagammal
szembeni türelmet és alázatot is. Az utóbbi, mint mondják a bölcsek,
nem más, mint az igazság elfogadása, akár kedvezı az rám nézve,
akár kedvezıtlen.
Rengeteg kérdésem volt, amire sürgısen választ szerettem volna
kapni. Egészen alapvetı kérdések voltak ezek a kereszténységgel,
szentségekkel, lelkiélettel kapcsolatban; de más, világnézeti kérdések
is, hiszen az egész addigi világképemet, gondolkodásmódomat, fogalmaimat felül kellett vizsgálnom a Szentlélek fényénél, olvasmányaim
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és testvéreim segítségével. Határtalan tudásvágy, szomjúság élt bennem, hogy minden kérdésemre lehetıleg egyszerre választ kapjak.
Egy olyan keresztény, aki az anyatejjel szívta magába a hitet, nehezen tudja elképzelni, milyen komoly munka felnıttként belenövekedni az Egyházba. Évekbe telt, míg természetessé, megszokottá
váltak számomra az egyházi év ünnepkörei, ünnepei.
Kezdetben teljesen idegenül, érthetetlenül csengett a fülemben jó
néhány vallásos, jámbor kifejezés. Pl. a kegyelem szónak egészen más,
világi jelentését ismertem, mint amit mi, katolikusok értünk ez alatt.
Ugyanez a helyzet a jámbor szóval: a mai köznyelvben ennek a jelentése is átértékelıdött, s eléggé negatív csengése van; nem vallásos,
vagy jó embert jelent (mint eredetileg, ill. a mai katolikus nyelvhasználatban), hanem olyan tutyi-mutyi, kissé együgyő embert. Legalábbis
bennem régen ilyen képzeteket keltett. Nem szólva az olyan szavakról, mint pl. az ájtatosság…
Vagy egy másik hasonló példa. Egyszer, kicsit késıbb, már az Ágnes vezette csoportban azt osztottuk meg egymással, kinek mit jelent
Jézusnak ez a kijelentése: „szelíd vagyok és alázatos szívő”. Hát én
ıszintén bevallottam – a többiek nagy derültségére –, hogy nekem
ezek nem túl pozitív jellemvonások, és én egyáltalán nem vagyok
ilyen. (Ágnes megjegyzésére is emlékszem: „Ha ıszintén magunkba
nézünk, bizony, mi sem vagyunk ilyenek”.) Ma már az Úr egyik legszebb szavának tartom ezt, és bár ma is messze vagyok még attól,
hogy ilyen legyek, nagyon szeretném ebben is követni Jézust.
Az Egyháztól, hittıl távol álló, Bibliát nem ismerı, csak épp keresı emberekkel beszélgetve tudatosan kerülöm a ’jámbor’ kifejezéseket
– az olyan szavakat, amelyekrıl tudom, hogy ezek az ı fogalomtárukból vagy hiányoznak, vagy egészen mást jelentenek.
Emlékszem, hogy „vért izzadtam”, mire megtanultam, bérmálkozásomra készülve, egyes régi szép imádságunkat (pl. az Úrangyala
végén levı könyörgést), annyira idegen volt a nyelvezetük.
Egyes népénekek ma is borzolnak kicsit, de elfogadom ıket mint
közös imádságokat… Vajon mit gondol az a mai fiatal, aki az Egyházzal ismerkedve elıször hallja gyönyörő pápai himnuszunknak azt a
sorát, hogy: „Hı ima zeng édesdeden”? Bizony az ı részérıl is szükséges némi tolerancia. Hála Istennek, akiben ıszinte keresés van, akiben igazán felébredt az Isten iránti szomjúság, és maga az Úr vonzza,
az túlteszi magát az ilyen külsı, hagyományos formákon. (6. jegyzet)
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Akkori kérdéseim között olyanok is szerepeltek pl., hogy miként
egyeztethetı össze a teremtés az evolúció elméletével. Vagy feljegyeztem a naplóm elején: „Elrendelés – kiválasztás? – Válasz:
Lisieux-i Szt. Teréz.” – Úgy látszik, Kis Szent Teréz önéletrajzában
találtam meg erre a választ.

Kis Szent Teréz „kurzusán”
Ekkoriban adta oda nekem elolvasásra Franciska Lisieux-i Teréz
Önéletrajzát, kicsit félve. Attól tartott, nem fog tetszeni a stílusa, de
én egyáltalán nem találtam érzelgısnek. Mostanában (’98-ban ) újraolvasva egyre inkább rácsodálkozom ennek a „kis” szentnek, és immár egyházdoktornak, a „nagy”-ságára, mondhatni zsenialitására.
Azelıtt szinte csak gúnyolódva hallottam kiejteni azt a szót, hogy
apáca, és irodalmi élményeim alapján is csupa negatív képzetet keltett
bennem. Kis Szt. Teréz ismertetett meg engem az Istennek szentelt
élet igazi arcával, annak szépségével. Nagy újdonság volt ez nekem,
ugyanakkor olyan nagyon közelinek, rokonléleknek éreztem, hiszen
megtérésem együtt járt annak a felismerésével, átélésével, hogy Istené
vagyok „anyám méhétıl fogva” – ahogy Jeremiás próféta írja.
A szerzetesi hivatás mint konkrét életforma meg sem fordult ugyan
a fejemben, nem is gondoltam arra, hogy ilyen ma, nálunk létezik. Érdekes, hogy ennek ellenére pontosan az Istennek szentelt élet lényegét
fogalmaztam meg már ’83 januárjában: „Isten dicsıítése, hirdetése,
szolgálata. Egyedüllét és testvéri közösség… Szabadság a földi dolgok
rabságától. Áldozat…”
Nagy keresés volt bennem, hogy mi is az én hivatásom: talán a
mővészettel kell szolgálnom Istent? „Világi és szemlélıdı élet?” –
jegyeztem fel mint kérdést ’83 januárjában. „Semmit se teszek” – írtam egy belsı sürgetéstıl ösztönözve. „Isten szeretetet kér tılünk: dicséretet és hálát” – idézem Kis Szt. Terézt. „Erre az áldozatra szomjazik leginkább.” Teréz kis útját így foglaltam össze a magam számára: „Az Istenre való teljes ráhagyatkozás, bizalom; kicsivé, semmivé
válni. A szeretet – Isten- és felebaráti – a legfıbb adomány.” Úgy
éreztem, mintha Teréz az én saját utamat fogalmazta volna meg.
Ekkor vettem fel igazán a máig tartó küzdelmet önmagam legyızéséért. Kis Szt. Teréznél találkoztam elıször az önszeretet és az
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önmegtagadás fogalmával. Utóbbit célul tőztem ki magam elé. Éreztem, hogy mennyire szükségem van erre. Nem annyira apró gyakorlatokat jelentett (és jelent) ez nekem, inkább önmagam, az ’én’-em
háttérbe szorítását – azért, hogy a Másikra, Istenre tudjak figyelni, kiszakadva az ön-központúság bilincseibıl. „Legyızni önmagamat, csak
így élhetsz Te bennem!” – írtam.

15. Hallgatás (1982)
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Személyes tapasztalat a gonosz lélek támadásáról
Az ön-legyızés törekvésében megerısített egy negatív példa: azé
az emberé, akinél albérlıként laktam ’82. szeptemberétıl ’83. januárig. Legszívesebben elhallgatnám ezt az epizódot, de Isten-dicsérı önéletrajzomból nem hagyhatom ki, hiszen annyira kézzelfogható módon tapasztaltam meg ebben a helyzetben Isten és a Szőzanya oltalmát.
Itt meg kell jegyeznem, hogy a Szűzanya és a szentek emlegetése, s főleg a hozzájuk intézett ima korábban teljesen idegen volt tőlem. Amikor első ízben hallottam ilyen, a szenteket segítségül hívó imát imacsoportunk
egyik tagjától, szinte megütköztem rajta: „Hát ez az öregasszonyos ájtatoskodás meg hogy kerül ide?” – gondoltam. Azt hiszem, Kis Szt. Teréz volt
az első szent, akivel „személyes” ismeretséget kötöttem, s rajta
keresztül a Szűzanya is közel került a szívemhez – mint égi
Édesanyám.
Később belső élményeken keresztül követendő életmodellé vált
számomra Mária élete. Ma is így élem meg a vele való kapcsolatot: a
közbenjárását is szoktam kérni, de főleg olyan égi Édesanya és egyben testvér is ő számomra; pártfogó és példakép. Hiszen ő volt az első Krisztuskövető, aki magában hordozta és a világra szülte, a világnak adta a benne
megfogant Igét; aki Piétaként hordoz minket is, bűnösöket, szenvedőket,
lelki halottakat. A Lélek Jegyese ő, a Lélekkel eljegyzett örvendező
és fájdalmas Szűz és Anya – ez az én, a mi hivatásunk is.

Visszatérve a szállásadómra (az egyszerőség kedvéért Sz.-nek fogom nevezni): egy közel hatvanéves, eléggé testes, cukorbeteg ember
volt. Katolikus hetilapunk apróhirdetésén keresztül jutottam el hozzá.
Azt mondta, nemrég halt meg az édesanyja, és nagyon nehéz neki
egyedül lennie abban a nagy lakásban, ezért adja ki az egyik szobát.
És már maga a tudat megnyugtatja, hogy rajta kívül van még valaki a
lakásban. A kisszobáját is felajánlaná – mondta –, de mivel a fürdıszobába csak azon keresztül lehet eljutni, így a konyhából nyíló apró
„cselédszobát” adná ki inkább. Én egyébként sem költöztem volna be
a másikba, csak ebbe a viszonylag szeparált kis helyiségbe. Mint
mondta, ı úgyis csak esténként van otthon, napközben dolgozik, így
az egész lakás az enyém lehet, amikor otthon vagyok. Ez nagyon vonzott, hogy egyedül lehetek itt napközben, csend lesz, nyugodtan dolgozhatok. (A kiadóba nem volt kötelezı minden nap bemenni, otthon
is lehetett dolgozni. Ekkor még rajzolni is szoktam, és az imához is
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kellett a csend.) Az ajánlatával, hogy birtokba vehetem a lakást, nem
éltem, elég volt nekem az a kis „cella”.
Hiába óvtak a munkatársaim és szüleim, fıleg édesapám, hogy ez
az ember mást is akar tılem, ne menjek oda, nekem olyan jóságos
öregúrnak tőnt, részvétet éreztem iránta, olyan meghatóan ecsetelte
édesanyja elvesztése miatti fájdalmát, árvaságát. És a fı érvem az
volt: hiszen egy katolikus hetilapban hirdetett, és minden vasárnap
templomba jár, így csak nem lehet rossz szándékú…
Aztán, ahogy kezdtem kiismerni, egyre visszataszítóbbnak találtam. Nem részletezem, csak annyit: teljesen az élvezeteknek élt, bálványozta a testét és egyáltalán önmagát. A vitrinben a saját fényképei
díszelegtek, nudista strandra járt stb. Azt hiszem, egy pszichológus
többfajta aberrációt is megállapíthatott volna róla.
Ez valóban a gonosz lélek támadása volt, akinek nyilván nem tetszett az én újabb Istenhez való közeledésem. Hiszen épp akkortájt,
amikor ebbe az albérletbe költöztem, kezdtem kigyógyulni lelki vakságomból. Itt, ebben az albérletben vált tudatos, személyes tapasztalati valósággá számomra a gonosz lélek léte, az, hogy mennyire birtokba veheti, megkötözheti ı az embert az érzékein, az önimádatán
keresztül, és milyen veszélyes ellensége Isten gyermekeinek.
A naplómban is megörökítettem január 13-án, mielıtt elhagytam
ezt az albérletet, milyen ellenhatást váltott ki belılem a gonosz léleknek ez az újabb támadása.
„Köszönöm, Uram, hogy megismertetted velem, emberi alakban, a gonoszt is. Gyűlölöm, nem ezt az embert, hanem a benne lakozó gonosz lelket. Soha ilyen hamis, képmutató emberrel nem találkoztam. Remegek, és
megmagyarázhatatlan indulat tör fel belőlem, ha meglátom. Vagyis sokáig
nem tudtam megmagyarázni magamnak, de most már tudom, hogy Tőled
származik ez az indulat, Ellene, aki megrontotta az embert.” (Úgy gondolom, valóban a Lélek, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka volt ez,
amit azóta is tapasztalok olykor.)
„Senkivel sem találkoztam még, akiben ennyire együtt lettek volna a
test és a lélek bűnei – a jóság, nyájasság álarca alatt. Hála Neked, Uram,
Igédért: ’Nincs olyan hamisság, mely napvilágra ne jőne’ – ezt nyitottam
a Szentírásból tisztelt Sz.-szel kapcsolatban. Akkor nem tudtam, mit jelent
ez pontosan, de Te megadtad, hogy – mások útján és Szentlelked világosságánál – fény derüljön a gonoszságra, lelki sötétségre, mely a hazug ’vallásosság’ máza alatt rejtőzik… Hála Neked, Uram, hogy megszabadítasz innen!
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Köszönöm, hogy nem tettem, nem mondtam ez ellen az ember ellen
semmi rosszat, mert eszembe juttattad: Ne ítélj! – és: A gonoszt jóval
győzd meg! … Űzd ki belőle, Uram, a gonoszt, kérlek! … Hogy fel fogok lélegezni, Uram, amikor szombaton végre elhagyom ezt az undorító lakást,
ahol megfulladtam volna, ha nem éreztem volna, hogy velem vagy.”

Sajnos Sz. mégis rákényszerített a költözéskor, hogy rosszat
mondjak róla. Ugyanis eldugta a liftkulcsot, így sírva rohantam le a
házmesterhez, aki csodálkozott: hát miért jöttem akkor ide lakni, ehhez az emberhez… (Elképzelhetı, mit gondolhattak rólam a házban,
ha egyáltalán foglalkoztak vele.) Talán ezzel segítettem a következı
kiszemelt áldozatnak, akivel pár nappal azelıtt, egyik este láttam tárgyalni Sz.-t. İ sem tőnt egy kifejezetten könnyővérő nınek. Úgy szerettem volna figyelmeztetni, de nem mertem, akkor már féltem. (Reméltem, hogy a házmester figyelmezteti.)
Az utolsó pár napot már stresszhelyzetben éltem le kis szobámban.
Ugyanis a költözés elıtti héten egyik este kb. fél 11-kor elaludt a villany. Én még javában dolgoztam volna, de eléggé fáradt voltam éppen, és valami azt súgta, hogy ne menjek ki megnézni a villanyórát.
(Azt gondoltam, lecsapódott a biztosíték.) Szépen nyugovóra tértem.
Hála Istennek, a szobám ajtajára, amit egyébként nem lehetett bezárni,
már korábban szereltettem Sz.-szel egy jó erıs riglit. Csoda, hogy
megtette. Kívülrıl persze nem tudtam bezárni, amikor elmentem otthonról.
Két nap múlva összefutottam a bejárónıvel, aki idınként kitakarította a lakást. İ figyelmeztetett, hogy vigyázzak. Tisztelt házigazdám
elmesélte neki, hogy ı csapta le a biztosítékot, arra számítva, hogy
majd kimegyek beriglizett szobácskámból. És még néhány dolgot elmesélt róla, ami végképp elriasztott. Az utolsó éjszaka hajnalig pakoltam, és mikor végre otthagyhattam ezt a lakást, kb. úgy éreztem
magam, mint Dániel, mikor kiszabadult az oroszlánok vermébıl, vagy
a három ifjú, aki sértetlenül került ki a tüzes kemencébıl.
„Hála Neked, Uram, Szabadítóm! Köszönöm, Mária, hogy megóvtál, hogy értem közbenjártál!” – írtam január 20-án a naplómban.
Ez az ember bizonyára azt gondolta, hogy egy mindenre kapható kis
„mővésznıt” vesz oda a lakásába. (Akkor még jártam a képzımővész
körbe.) Bevallom töredelmesen, hogy néhány napig, talán egy hétig
„fél füllel” hallottam a Kísértı hangját, amint azt suttogta: – Milyen
gondtalan, „jó” életed lehetne e mellett az ember mellett… Akkor már
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kezdett gyanús lenni a szituáció, amikor hol egy újonnan vásárolt
köntöst, hol egy szoknyát akart rám tukmálni Sz. – de olyan ártatlanul,
hogy még mindig nem mertem elhinni, hogy képmutató. Azt hiszem, a
lelkem mélyén még néhány napig sem hallgattam arra a kísértı hangra.

Isten mindent a javunkra fordít
Január 8-án – akkor már úgy látszik készültem a költözésre – ezt
írtam a naplómba: „Az ördög, hála Neked, Uram, nem sokat ért el azzal, hogy megkísértett jelenlegi szállásadómon keresztül. Szerencsére
minden tukmálás ellenére visszautasítottam a ruhákat, amiket nekem
akart adni (pedig akkor még nem is gondoltam, hogy ennyire aljas). A
leendı gazdagság ígérete, a jólét és kényelem csak undort és visszatetszést keltettek bennem. Kínszenvedés volt itt laknom négy hosszú
hónapig. De Te vezettél ide, Uram, és látom azt is, hogy miért. Csodálatos, hogy testvéreimet olyan közel költöztetted hozzám… Megtanultam, milyen nagy veszélyt jelent az anyagi bıség, a kényelem, az
önzés. Küzdeni kell a restség, az anyagi javak csábítása és az önszeretet ellen!”
A tanulságai miatt írtam le ilyen részletesen ezt az esetet, és annak
illusztrálására, hogy: „Az Istent szeretıknek minden a javukra szolgál” (Róm 8,28.). Sokszor nem látjuk meg, esetleg csak utólag, de lehet, hogy majd csak odaát, egy-egy nehéz helyzetnek az értelmét; de
hinnünk kell, hogy Isten mindent a javunkra küld, vagy enged meg,
azt is, amiben mi csak rosszat látunk. Mi a tér és az idı korlátaiba vagyunk bezárva, míg İ az örök élet és a mi üdvösségünk távlatában
látja a dolgokat. Értelmünkkel nem tudjuk felérni, átlátni Isten gondolatait, terveit, egyedül Isten Lelke, Aki bennünk van, a Bölcsesség
ajándéka képes megláttatni velünk olykor a mélyebb összefüggéseket.
A szenteknek megadatik, hogy Isten szemével lássanak. Ezért tudják
ık hálásan, örömmel fogadni a szenvedést is, mert látják, hogy az is
része az isteni gondviselésnek.
A modern ember látszólag egyre többet tud, de tudománya elszakadt Istentıl, önállósította magát, így egyre inkább ellene fordul. Egyre kevesebbet értünk meg a világból, egyre kevésbé tudjuk összefüggéseiben látni, az isteni Bölcsesség fényénél, a végtelen, az öröklét
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távlataiban szemlélni az életet: saját magunkat, a természetet és az
emberiség történelmét – múltját, jelenét és jövıjét.
De hála Istennek, Aki így szól: „Ne félj, te kisded nyáj, úgy tetszett
Atyátoknak, hogy nektek adja az Országot.”(Lk 12,32.) İ a tíz igaz
miatt talán megkönyörül rajtunk.
Az is kegyelem volt, hogy eszembe sem jutott általánosítani, és azt
mondani: „Nahát, ilyenek a templomba járó emberek, a katolikusok!”
Hála Istennek, hogy sok igazi, buzgó kereszténnyel volt alkalmam találkozni azelıtt és azután is. Persze találkoztam sok emberi gyengeséggel is, ami fájdalmasan érintett. Olykor nehéz elfogadni, hogy az
Egyház bőnös szent egyház, megtérı bőnösök közössége, beleértve
saját magamat is. Anya-szent-egyház – és az ember az édesanyját elfogadja, sıt szereti, a hibáival, szeplıivel együtt.
Így visszatekintve látom, hogy minden nehézségbıl növekedve kerültem ki; mindent a Gondviselés küldött, engedett meg az életemben,
hogy közelebb kerüljek Istenhez, hogy formáljon, csiszoljon – hogy
végül is kialakuljon bennem az İ képmása. Hiszen a Mennyországba
csak azok mehetnek be, akik átalakultak Isten Fiának képmására.

Egy igazi keresztény családban
Új albérletemhez már ismeretség útján jutottam: Franciska mutatott
be Aranka néninek és Zsiga bácsinak, ennek a nagyon kedves idıs házaspárnak. Minden reggel mentek szentmisére. Négy lányuk közül a
legkisebbet ekkoriban adták férjhez.
Gyógyító volt a náluk töltött két és fél év. Mint már utaltam rá korábban, az ı példájukon keresztül lett élı valósággá számomra, milyen
is egy keresztény szentségi házasság és egy keresztény család élete. A
lányok ugyan már kirepültek a családi fészekbıl, de Aranka néni
gyakran mesélt róluk, a családjaikról.
Mint igazi jó édesanya és nagymama, részt vett a gyermekei, unokái életében, teljesen értük élt, önmagáról megfeledkezve szolgálta
ıket, sürgött-forgott, fehér haját meghazudtoló aktivitással. Istentıl
kapott nagy lelkierıvel hordozta a nagycsalád tagjainak lelki terheit is.
Ugyanakkor nagyon vigyázott arra, hogy ne avatkozzon bele gyermekei életébe. A lányai felnıtt emberek, ı legfeljebb tanácsot adhat ne93

kik, ha kérdezik – hangoztatta nemegyszer. A lányok és családjaik is
„gyakorló” keresztények maradtak.
Sokat tanultam Aranka néniék tiszta, egyszerő életmódjából is.
Négy gyermek mellett, tanári fizetésbıl, ill. nyugdíjból nyilván soha
nem tellett nekik luxus dolgokra, de mint keresztény emberek, el is
fogadták a tisztes szegénységet. Persze igyekeztek azért segíteni magukon és a családon, pl. azzal, hogy kiadták azt a kis, gangra nézı
cselédszobát, ahol én laktam. Késıbb még a kisszobájukat is. Családcentrikusságuk nem járt együtt bezárkózással: jöttek, mentek náluk a
vendégek, akiket mindig nagy szeretettel láttak.
Karácsony elıtt aprósüteményt gyártott Aranka néni az ismerısöknek, ebbıl fedezte a karácsonyi kiadásokat. Nagyszámú unokái mindegyikét egy-egy saját készítéső kispárnával ajándékozta meg az
egyik karácsonyon. Alkoholt még a lányuk esküvıi vacsoráján is csak
jelképesen szolgáltak fel.
Jó ajánlólevelem lehetett, mert elviselték, hogy dohányzom – bár
nem örültek neki, és reménykedtek, hogy le fogok szokni róla. Hála
Istennek, nemsokára csakugyan megszabadított az Úr ettıl a szenvedélyemtıl. (Hogy hogyan, arról majd késıbb beszámolok.)
A képzımővész körbe még egy ideig eljártam. Aranka néni megkérdezte egyszer szelíden, ártatlan kék szemét rám szegezve: „Muszáj
neked oda járnod?” Ez szöget ütött a fejemben, mintha maga az Úr
kérdezte volna tılem, rajta keresztül. Egy-két hónap múlva el is maradtam a képzımővész körbıl.
Itt gyógyított ki az Úr egy régi félelmembıl, amit egy pszichológus
talán már fóbiának nevezne. Említettem, hogy rettegtem minden
nesztıl Budakeszin éjszakánként egyedül. De nemcsak ott, a „prérin”
fogott el ez a szinte pánikszerő, irreális szorongás (akkor még nem
volt ennyire rossz a közbiztonság), hanem minden más helyzetben,
amikor egyedül voltam éjszaka, egy sötét szobában, lakásban. (Tizenévesen le is festettem ezt, mindenféle rémséges szörnyekkel és egy
kettéhasadt égbolttal.)
Nyáron Aranka néniék elutaztak néhány hétre. Amikor elıször maradtam egyedül este, abban a nagy lakásban, az üresen tátongó, sötét
szobákkal, megint elfogott az a szorongás. Alig mertem kimenni a
fürdıszobába. (Azért objektív oka is volt a félelmemnek: gangra nézı
kis szobámba behallatszottak az óriási házban zajló, olykor bizony
valóban félelmetes, durva veszekedések, botrányok.)
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S akkor eszembe jutott: hiszen az Úr Jézus velem van, vigyáz
rám, semmi baj nem történhet velem az İ tudta nélkül. Nincs szükségem másra, mint egészen az İ kezére bízni magamat. Ez a tudat biztonságot adott, és hirtelen egészen világosan láttam, hogy Jézus meg
akar szabadítani félelmemtıl. Azt akarja, hogy egyszerően „eldobjam”
magamtól ezt, mint egy kísértést, és döntsek a félelem lelke ellen, az
İ oltalmában, erejében bízva. Döntöttem, és mintha elvágták volna
a félelmemet, elpárolgott egyik pillanatról a másikra.
Azóta sem jött vissza ez az érzés, pedig jelenlegi lakóhelyemen
bıven lenne alkalmam beszorongani. Itt a környéken több helyre betörtek éjszaka az elmúlt években, a szomszéd néni nem gyız riogatni.
Sokan csodálkoznak azon, hogy merek késı este egyedül hazamenni a
mai közbiztonság mellett.
Egyszer késıbb hasonló módon döntöttem a „magasságtól” való
félelem ellen, hiszen: „angyalainak parancsol felıled”. Akkor meg is
tapasztaltam a szabadulást, de sajnos késıbb ez a félelmem részben
visszatért. Ezért talán mások imáját kellene kérnem.
Új albérletemben szoktam rá fokozatosan a napi szentmisehallgatásra. Eléggé központi helyen, metró-közelben volt, így több
templomot is meg tudtam közelíteni onnan. Két legkedvesebb helyem
a pesti Ferencesek és az Örökimádók lettek. Az utóbbi templomban
egész nap ki van téve imádásra az Oltáriszentség – ott szoktam rá a
Szentség-imádásra. Franciskáéktól sem volt túl messze az új lakóhelyem.

16. Kereszthordozó (Elesés) – (1982.)
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Ajándékok
Isten elhalmoz ajándékaival
A ’83-as év – a Karizma éve – a kegyelem ideje lett az életemben. Nem is lehet röviden leírni (részben már írtam róla), mi mindennel ajándékozott meg Isten ekkoriban. Mint a tékozló fiút – akinek
atyja levágja a hízott borjút, s túláradó örömében, hogy megkerült az
elveszett, elhalmozza ajándékaival, szeretetének számtalan jelével.
(Lukács evangélium 15,11-32.)
Azért merek írni ezekrıl a kegyelmekrıl, mert tudom, hogy ezek a
kezdıknek adott ajándékok. A Jó Pásztor örömében vállára veszi az
elveszett juhot (Lk 15,3-7.), karjaiban hordozza a gyengét, a sérültet,
míg meg nem erısödik kissé. Akkor leteszi a földre, hogy megtanuljon „legelni” a többiekkel együtt.
Említettem az elıbb, hogy egyre gyakrabban jártam szentmisére.
De be kell vallanom, egy ideig még nem áldoztam, till. nem szántam
rá magam a szentgyónásra. Második gyónásom akkor történt, amikor a
szerdai kisközösség tagjainak mutatott be szentmisét az egyik paptestvérünk, aki eljárogatott a szerda esti találkozókra is, amikor tudott.
Ez volt az elsı alkalom, hogy részem lehetett a szentmise-áldozat
ilyen bensıséges együtt-ünneplésében. Kínos lett volna nem áldozni
ezen… Így hát pap-testvérünk kérésemre meggyóntatott a konyhában.
Késıbb néhány évig ıhozzá jártam gyónni. Ma is hálás vagyok
ezeknek a „beszélgetıs” (lelkivezetıs) gyónásoknak a kegyelmeiért. A
gyóntatószék akkor még olyan idegen hely volt nekem, taszított a
személytelensége. Azóta már megtapasztaltam, milyen kegyelemközvetítı hely lehet ez, különösen, ha a túloldalon olyan igazi lelkiatya ül,
akin keresztül magának az Úrnak Irgalmát, vezetését tapasztalja meg
az ember.
A gyónási beszélgetés elıtt egyszer ezt „nyitotta” nekem K. Sándor
atya (akit „Sanyi atyának” vagy csak egyszerően Sanyinak hívtunk
akkoriban) a Szentírásból: „Azon a napon felállítom Dávid roskadozó
sátorát, repedéseit kijavítom, romjait felépítem, helyreállítom, hogy
olyan legyen, mint hajdanában volt.” (Ámosz 9,11.) – Rímelt ez egy
kb. két évvel korábban kapott „ígéretre”:
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„Ezek után újjáépítem Dávid leomlott sátrát,
Omladékait újjáépítem és helyreállítom,
Hogy a többi ember is keresse az Urat,
Valamint minden nép, melyet rólam neveznek el.”
(ApCsel 15,16-17.)
A bőnbocsánat szentségében Isten felépít, újjáépít minket, a
bőn miatt roskadozó sátrunkat újra éppé teszi, a bőn által ütött sebeket, repedéseket kijavítja, meggyógyítja, hogy olyanok legyünk, mint
hajdanában, bőnbeesésünk elıtt – és így az életünkkel, szavainkkal
másokat is odavonzzunk a Feltámadt Krisztushoz.
Második gyónásom után kezdtem hozzászokni a rendszeres, havi
gyónáshoz is. (Igaz, elıfordult, hogy elhalogattam.) Emlékszem, egyszer megkérdeztem Franciskát nagy naívan: „Ugyan mit lehet gyónni
akkor, amikor már nem követ el az ember olyan nagy bőnöket?” İ
kissé zavarba jött tapintatlan kérdésemtıl, és meg-említett néhány bocsánatos bőnt példaként. Nagyon csodálkoztam, hogy ilyen apróságok
miatt is bőnbánatot lehet tartani, olyan gyerekes dolognak tőnt nekem
akkor pl. a torkosság bőnét megvallani.
Az Úr azonban radikális gyorsasággal nevelt, így nagyon hamar
ugyancsak sok bőnt fedeztetett fel velem magamban. Az İ világosságánál egyre inkább megláttam, hogy mennyire rabságban tarthatják
az embert az érzéki dolgok, mennyire betölthetik, megoszthatják a szívét. Nem tudja elfoglalni bennünk az Úr az İt megilletı fıhelyet, ha
tele van a szívünk mindenféle lim-lommal, kis házi bálványokkal –
mindenekelıtt önmagunkkal –, ha nem İrá irányulnak elsısorban a
vágyaink.
Csak egy példa: eléggé össze-vissza étkeztem (ami az otthontalanság következménye is volt), és mindig azt vettem magamnak, amit éppen megkívántam. – Idınként egy-egy értékesebb könyv kísértésének
sem tudtam ellenállni. – Akkor még nem volt olyan drágaság, mint
ma, de a hónap végére így is gyakran kerültem anyagi csıdbe: még
cigarettára, sıt tejre-kenyérre is alig futotta… (Igaz, kis kezdı értelmiségi fizetésem jó részét elemésztette az albérlet.)
Nagyon vágytam a megtisztulásra, és éreztem, hogy ehhez az elsı
lépés az, hogy ura legyek az érzéki vágyaimnak, hogy ne azok uralkodjanak rajtam. A szellemi rész, a gondolat- és érzelemvilág megtisztulása a következı lépés. Egy életen át tartó folyamat, küzdelem
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ez, az Úr mégis megelılegezheti, siettetheti kegyelmeivel. Tapasztaltam, hogy nincs elég erım megküzdeni a „házi szörnyecskéimmel”, és
nagyon szenvedtem ettıl az állapottól.
Az Úr meghallgatta kérésemet, bár nem mentesített a küzdelemtıl
sem. Egyszer, amint az utcán mentem, úgy éreztem, mintha felülrıl
valami rendkívül tiszta, hővös áradt volna rám, csurgott volna végig
rajtam, megtisztítva testemet a tisztátalanságtól, és mintha a „szívemet” – egész bensımet – is tisztára mosta volna. Talán a keresztség
megtisztító, „szeplıtelenné” tevı fürdıjét élhettem át így kicsit újból,
kegyelemként. Azt hiszem, erıt, biztatást adott ez a további erıfeszítésekhez, hiszen ezzel sajnos nem szabadultam meg egyszerre minden
kísértéstıl, bőntıl.
Kb. ekkoriban történhetett az is, hogy elkezdtem kételkedni abban,
hogy az Oltáriszentségben valóban a Feltámadt Krisztus van jelen
személyesen – mint valóságos Isten és valóságos ember. A Ferenciek
terén (akkor még Felszabadulás térnek hívták) a szentmise elıtt „véletlenül” összefutottam Franciskával, és feltártam elıtte kételyeimet.
İ biztatott, hogy azért csak áldozzam, ez kísértés. Biztosan imádkozott is értem. Amikor kimentem áldozni, azt éltem át, hogy az áldoztató K. István atya helyett maga az Úr Jézus nyújtja nekem az İ Testét, és mondja: Ez az Én Testem! Egy csapásra eltőnt minden kételyem Jézus Krisztus szentségi Jelenlétével kapcsolatban.
***
A szerda esti találkozókról már sokat írtam. Most kicsit arról,
hogy nekem személyesen milyen ajándékokat adott ezeken az Úr ebben a kegyelmi idıszakban, a bérmálkozásomra való felkészülés s az
Egyházba való belenövekedésem idején.
Isten-élmény, természetfölötti tapasztalat volt számomra az, hogy a
Szentlélek bennem is megszólal, Isten rajtam keresztül is tud szólni a
testvérekhez, legyızve természetes emberi korlátaimat, rejtızködési
hajlamomat. Leküzdhetetlen vágyat éreztem arra, hogy így, imában is
tanúságot tegyek Isten Szeretetérıl. S mintha a bennem élı Lélek,
Aki elárasztotta, betöltötte a bensımet, maga adta volna a gondolatokat, İ formálta, adta számba az imádság szavait. Tudtam, hogy ez kegyelem, tisztán Isten ajándéka, amit nem csak a magam számára kaptam. „Add, hogy jól éljek ajándékaiddal, hogy mások üdvösségét szol98

gálja belılem kiáradó végtelen Szereteted…” – erre kértem az Urat.
Lelkiismeretfurdalásom volt, ha olykor nem engedelmeskedtem a Léleknek, s nem tudtam kimondani valamit.
De még nagyobb ajándék volt az, hogy az Úr a testvéreim imáin
keresztül is szól hozzám. Ezzel kapcsolatos legemlékezetesebb kegyelmi esemény épp szorongattatásom idején, régi albérletembıl való
elköltözésem elıtt, ’83. január 12-én történt velem. (Érdekes módon
ez édesapám születésnapjának dátuma.) A közös ima alkalmával egy
igen kedves testvérem, Maja – azóta is az egyik „ırangyalom” a testvérek közül – egyszer csak odajött hozzám, és elkezdett nyelveken
imádkozni*
Nem illik kiértékelni egy imát, mégis meg kell jegyeznem, hogy
nagyon szép ennek az említett testvérünknek a nyelvimája, és nagy
erıvel tud imádkozni, pontosabban nagyon erıs benne a Lélek imája.
Ezzel együtt elég ritkán történt meg az, hogy így, kérés nélkül, a Lélek
indítására odament volna valakiért imádkozni. A szokatlan az volt az
imájában, hogy egyenesen hozzám beszélt az „angyalok nyelvén”,
szemtıl szemben velem, és nekem is muszáj volt ırá nézni.
Mintha nem is a Maja beszélt volna hozzám, hanem egy angyal.
Isten határtalan szeretete áradt felém belıle, amit valóságos mennyei
gyönyörként érzékeltem. Végül már szinte elviselhetetlenné lett, nem
voltam képes már befogadni a felém áradó végtelen szeretetet. Maja is
hasonlókat élt át, mint késıbb elmondta: muszáj volt odajönnie hozzám, úgy érezte, mintha küldött lenne. A végén pedig annyira túlcsordult benne a szeretet, hogy nem tudta már elviselni, azért hagyta abba
az imát.
Miközben beszélt nyelveken, elıször a vállamra, aztán a kezemre,
majd a fejemre tette a kezét. Ez volt az én „angyali üdvözletem”: lefoglalás-élmény, áldás, örömhír. „Isten dicsıítésére és hirdetésére
hív, mások szolgálatára. Teljesen betölt Szentlelke” – írtam e csodálatos „jelenést” értelmezve a naplómba. Nagy hála volt bennem ezért a
kegyelemért, amire – tudtam – semmivel sem szolgáltam rá. Olyan
máriás tapasztalat volt ez, mint az a másik, amit valamikor tavasszal
kaptam.
Alig mernék írni errıl, még lelkivezetı testvéremnek is csak jóval
késıbb mertem említést tenni róla, egy súlyos megpróbáltatás idején,
amikor ennek a kegyelemnek az emléke élet-adóvá, gyógyítóvá vált
számomra. İ (till. a lelkivezetım) megerısítette, hogy ez kegyelem
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lehetett, és nem ismeretlen a lelki irodalomban. Annak az átélése volt
ez, hogy „áldott állapotban” vagyok, magamban hordozom Isten
Igéjét, aki növekszik a bensımben, és akit a világra szülök.

*A karizmatikus irodalomban sokan és sokat írtak erről az imamódról. A
NYELVEK ADOMÁNYA egy ismeretlen nyelven, a Szentlélek nyelvén
való beszéd, ami személyenként más és más. Van, aki csak néhány szót vagy
mondatot ismételget, amire a Lélek indítja, más egy összefüggő, gyönyörű új
nyelvet kap ajándékba. Igen ritkán előfordul az is, hogy egy létező, de számára
ismeretlen nyelven kezd valaki beszélni, pl. franciául, anélkül, hogy tanulta
volna, ill. hogy értené azt.
Pál apostol az elragadtatás nyelvének nevezi egy helyen. Gyermeki bizalom, kicsiség kell ennek a legkisebb ajándéknak az elfogadásához, amely
megnyithat más adományok felé is. Természetesen nem abszolút jele, kritériuma a Szentlélekben való megújulásnak, mint azt pl. a pünkösdisták vallják.

17. Angyali üdvözlet
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Csodálatos pénzszaporodás
Jézus azt mondja nekünk: „Ne aggódjatok megélhetéstek miatt. Az
élet több az eledelnél, és a test több a ruhánál. Tudja a ti Atyátok,
hogy ezekre szükségtek van. Keressétek elıször inkább az İ országát
és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok.” (Lk 12,22-31.) És
ez nem csak ígéret, hanem valósággá válik azok életében, akik mernek
bízni Isten gondviselésében és egészen İrá hagyatkozni. Én, bár
gyakran vétek ellene bizalmatlansággal, aggodalmaskodással, mégis
sokszor tapasztalom egészen apró, hétköznapi dolgokon, eseményeken
keresztül Isten atyai, gondviselı Szeretetét.
Talán a legmegrendítıbb élményem ’83 májusában történt ezzel
kapcsolatban. Hazautazásom elıtti szombaton betértem szentmisére a
pesti ferences templomba. Miközben helyet kerestem magamnak, a
nyomomba szegıdött egy szegényes külsejő öreg néni, s megszólított.
Azt mondta, most jött ki a kórházból, és nincs pénze a hazautazásra,
adjak neki – ha jól emlékszem – 35 Ft-ot az útiköltségre. Na, jót szemelt ki ez a néni – gondoltam. Én magam is anyagi gondokkal küszködtem – hó vége volt, és csekély kezdı fizetésembıl csupán annyi
maradt, amibıl épphogy futotta a másnapi útiköltségre, meg arra,
hogy vegyek pár szál virágot édesanyámnak anyák napjára.
– Bocsánat, nekem sincs, nem tudok segíteni – válaszoltam a néninek mentegetızve, és gyorsan elmenekültem elıle. Közben eszembe
jutott, hogy tényleg nincs annyi apróm – „ha akarnék, se tudnék adni
neki”… Hátra se nézve elbújtam egy sarokban – szokásomtól eltérıen
megálltam imádkozni az egyik oldalkápolnában.
– Uram, látod, én nem tudtam segíteni ezen a nénin pénzzel – bizonyára Te sem kívántad ezt tılem –, hadd kérjelek most érte imában,
hadd segítsek rajta így. Biztosan azért küldted épp hozzám… Kérlek,
ha valóban olyan szükségben van, ahogy mondta (ugyebár nem jó túl
hiszékenynek lenni), adj neki segítséget valakin keresztül…
És akkor egyszer csak észrevettem, hogy megint ott áll mellettem a
nénike, hőségesen és kitartóan megint csak engem kér… Mit tehettem? A „testi ember” ellenkezése közepette sem tudtam ellenállni a
„bensı ember” ösztönzésének – a Lélek indításának –, és szinte magam is meglepıdtem azon, amit teszek. Odamentem valakihez, felváltattam vele a papírpénzemet (ha emlékezetem nem csal, egy ötvenes volt) – és odaadtam a néninek az általa kért összeget.
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Megnyugodva ültem le – és elhatároztam: nem töprengek a továbbiakon. Ha Jézus ezt kívánta tılem, bizonyára gondoskodni fog rólam
valamiképpen. Hiszen már annyiszor bebizonyította szinte kézzelfogható módon is, hogy szeret engem és gondoskodik rólam… – Uram,
most Te következel!
Másnap gyönyörő, verıfényes reggelre ébredtem – mint azon a
négy évvel azelıtti reggelen, amikor elıször „találkoztam” a Megváltóval. Útra készen leültem kis albérleti szobámban, hogy számot vessek „vagyoni helyzetemmel”… Mi lenne a jobb megoldás? Annyi
pénzem még maradt, hogy hazautazzam, de ajándékra már nem futja.
Kérjek otthon a nıvéremtıl? Vagy itt a házinénitıl? İ biztosan adna,
de én úgy irtózom ettıl, sosem szoktam kölcsönkérni.
(Inkább beadogattam az antikváriumba a könyveimet a hónap végén, vagy
alig hordott, felesleges ruháimat a bizományiba. – Egyébként a legtöbb ruhámat édesanyám vette, ill. varrta nekem – s még ma is nagyrészt ő lát el ruhával. Korábban sokat veszekedtem ezért vele, ma már általában elfogadom, sőt
az Úristen Gondviselő Szeretetét élem meg rajta keresztül is, hiszen különben
most sem nagyon jut pénzem ruházkodásra. Ez egyébként nem bánt engem,
különösen amióta beleszerettem a Szegénység Úrnőbe, ahogy Assziszi Szt. Ferenc nevezte.)

– Uram, Te mondd meg, mit tegyek… Nézzük, mennyi is hát az a
maradék kis pénzem… Kinyitottam a pénztárcámat, és ki tudja, miért,
belenéztem abba a rekeszbe is, ahol jobb napokban a papírpénzek
szoktak sorakozni. És … mit látok? Nem káprázik csak a szemem? –
Egy valódi, szép lila 500 forintos! Soha még pénznek nem örültem
úgy, mint ennek. Bár nagyon kellett az ajándékra, most sem
elsısorban a pénz tett boldoggá, hanem az, hogy rögtön eszembe jutott
az elızı napi nénike, és tudtam, hogy ez a pénz Jézus ajándéka. Az én
Uram nagylelkő felelete arra az apróságra, hogy mertem kicsit az İ
„bolondja” lenni – odaadni Neki nem a felesleget, hanem a
szükségeset… ha nem is azonnal.
Hogyan „termett ott” váratlanul az az ötszázas? Nem firtattam akkor sem, és ma sem firtatom. Bár elég lehetetlennek tőnik, hogy egy
ilyen „végszükségben” ne néztem volna meg minden elképzelhetı
„lelıhelyet”, mégsem zárom ki teljesen, hogy esetleg megfeledkeztem
róla. Akárhogy is történt, számomra mindenképpen CSODA volt ez,
ami ujjongással és hálával töltött el Isten iránt, aki ennyire szereti a
kicsinyeket. Igen, a mi bizalmunk és rászorultságunk, „nyomorúsá102

gunk” (és ezen nem is annyira a nyomort, az anyagi szegénységet értem) kihívja Isten Irgalmát, az İ segítségét. (Itt meg kell jegyeznem a
fiatalabbak kedvéért, hogy az akkori 500 Ft ma minimum 5000 Ft-nak
felel meg.)

Bérmálás – Jöjj, Szeretet Lelke!
„Megáld téged az Úr, és áldássá tesz” – ígérte Isten a bérmálásom
napján, l983. március 5-én tartott lelkinapon. A szülıvárosomban történt ez a nagy esemény, igazi katakomba körülmények között. Késıbb
tudtam csak meg, hogy az egyik fiatal pedagógus testvérünket épp
ezekben a napokban hívogatta be a BM kihallgatásokra. (Till. még a
80-as években is „államellenes”, tiltott tevékenységnek számított a
szerzetesség.)
Zárt templomban, egy 17 éves, szintén nemrég megtért lánnyal
együtt bérmált kedves, lángoló szívő püspök atyánk, Szakos Gyula –
azóta hazament az Úrhoz –, a testvérek egy kis csoportjának jelenlétében. Én még ekkor sem tudtam, hogy a jelenlevık szociális
testvérek. A bérmaanyám természetesen Franciska lett. A szüleim tudtak errıl az
eseményrıl, kicsit furcsállották a dolgot, nem igazán fogták fel, hogy
mit jelent ez az én életemben.
Nagyon szép volt a szertartás, a szövegét máig ırzöm, gyönyörően
énekeltek a testvérek – olyan bensıséges, egyszerő együtt-ünneplés
volt. Utólag úgy fogalmaztam: a Szeretet Lelke áradt ki rám, ránk.
Azt hiszem, valóban erıt kaptam a mennybıl – mint az apostolok az
elsı Pünkösdkor –, amit akkor, március 5-én nem tapasztaltam, de
késıbb, hatásában, ill. gyümölcseiben igen. Átjárta a bensımet az ujjongás és a dicsıítés.
Említettem már a karizmatikus miséket. Ezek kezdetben a Tömı
utcai Béke Királynéja templomban voltak. A mise után a kijáratnál
„próféciákat” osztogattak. Nem tudom, kit használt fel ezek leírására a
Szentlélek, de hálát adok Istennek azért a testvérért (vagy testvérekért), akin keresztül ilyen életre szólóan emlékezetes „üzeneteket”
küldött nekem. Valósággal ujjongó örömmel töltöttek el ezek a szentmisék és a végén kapott prófétai szavak:
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„Játszani hívlak, játszani az életet a
gyermek felszabadult örömével.” (március 27-e)
„Nem hagyom el a Bennem bízókat.” (április 24-e)
és: „Szívedbe vésem igéimet, hogy másra ne gondolj,
és hogy könnyebb legyen a várakozásod ebben a világban.”
(május 29-i üzenet)

A bérmálkozásom körüli idıkben volt egy (karizmatikus körökben)
akkoriban nagyon közismert, kedvenc énekem, ami jól kifejezte a
bennem élı ujjongó örömet. Az elsı versszaka így szólt:
„Minden, mi él, csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a mőved,
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked:
Dicsérlek én, dicsérlek Téged!”

18. Rügyfakadás (1977 k.)
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III.
„Maradj az Enyém, gyermekem!”
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Hivatás – küldetés – és szolgálat
Mindent odaadni – de hogyan?
Egy tavaszi délután a Szt. Rókus kápolna mellett vitt el az utam, és
bementem kicsit imádkozni. Egy asztalkára ki volt téve egy tucat
könyvjelzı, lehetett belıle ingyen vinni. A könyvjelzın az a kép volt,
amit már az elmúlt karácsonykor is megkaptam: az Atyai kézbe simuló kislány, alatta pedig ez a „felszólítás”, amit mintha egyenesen
hozzám intézett volna Isten:
„Maradj az Enyém, gyermekem!”
Ebben az idıben helyeztem oda a Kereszt lábához azt a már említett vonzalmamat a munkatársam iránt, ami után úgy éreztem: ezentúl
még inkább szerelemmel szeretem Jézust.
Eszembe jut, mit mondana erre a modern, pszichológiában némiképp
járatos ember: szublimálás. Így rontjuk el manapság racionalizálással,
pszichologizálással legszentebb, természetfölötti élményeinket. Néhány
évvel ezelőtt olvastam egy neves, általam is nagyra értékelt irodalmár tollából egy Szt. Margitról szóló tanulmányt. Nagy engesztelő, misztikus
szentünk rendkívüli vezekléseit egészen normális, pontosabban abnormális pszichológiai jelenségként értelmezte: a kórossá, betegessé növekedett
bűntudat megnyilvánulásaként.
Így járunk, ha a szentek életét, sőt magát az Evangéliumot is csak „vízszintesen” értelmezzük, béka-perspektívából, elfeledkezve a természetfeletti motívumról, ami Szent Margitot is vezette emberi erőt, teljesítőképességet messze meghaladó, a józan ész számára őrültségnek tetsző önsanyargatásaiban. Szent Margit és annyi vezeklő az Úr Jézust követve, az Ő helyettesítő Áldozatába bekapcsolódva elégtételt akart adni a bűnért, engesztelő áldozatként ajánlotta fel önmagát családja, nemzete megmentéséért, a békességükért.
Minden hivatásnak, Istennek szentelt életnek megvan ez az áldozati
jellege. E nélkül a misztérium nélkül ellaposodik, értelmét veszti.
Az előbb említett apró élményemet nem akarom „felfújni”, csak apropóul szolgált arra, hogy kicsit elelmélkedjek erről a „felvilágosult”,
demitologizáló tendenciáról. Ha a Lélek megtanít minket természetfölötti látószögből tekinteni a valóságra, felfedezzük, hogy a leghétköznapibb események, dolgok is kegyelemmé válhatnak. Isten
gyönyörű kézimunkát készít számunkra, de mi a fonákjáról látjuk ezt. Kérnünk kell Őt, hogy a Lélek szemével megláthassuk a színét is, legalább olykor. Az értelmetlennek, kuszának tűnő öltések ott, a színén csodálatosan
megkomponált, harmonikus művet alkotnak.
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Üzent nekem az Úr a 44. zsoltár szavaival is, amit így idéztem a
naplómban: „Tagadd meg atyád házát…(szépségedet a Király kívánja…”) – többször megkaptam ezt. Mit jelent ez, mit kell tennem?
Hónapok óta hiányérzet. Mi a hivatásom? Mindent oda akarok adni
– de hogyan?”
Franciskával is megosztottam egyszer séta közben keresésemet:
– Én igazából úgy szeretnék élni, mint Kis Szent Teréz, de hát ez
nálunk ma nem lehetséges, ugye? Kérdésemre Franciska csak annyit
felelt, hogy talán azért van valamilyen lehetıség, de semmi konkrétumot nem árult el, meghagyva engem a bizonytalanságban.
Azonban az Úr mégsem hagyott túl sokáig bizonytalanságban. A
nyár folyamán hazalátogattam, és egy idıs atyánál gyóntam (késıbb
kiderült, hogy jezsuita szerzetes volt), aki azt ajánlotta, ne igyekezzek
nagyon férjhez menni… Elégtételként egy tized rózsafüzér elimádkozását adta fel, ami nagy gondot okozott nekem, mert nem ismertem
ekkor még a rózsafüzért (és úgy látszik, nem mertem ezt bevallani neki…)
Elsı, néhány napos lelkigyakorlatomat július elején lelki szárazságban, kételyek, kétségek közepette éltem meg. Egy kis vidéki plébánián tartottuk, a szerdai közösség tagjain kívül mások is részt vettek
rajta. Kissé kínosan érintett, hogy az evangéliumi szegénység szellemében arra a két-három napra nem vittem magammal más ruhát, csak
ami rajtam volt (a Szent Ferenc életérıl szóló film hatása is lehetett
ez, amit akkoriban láttam), míg a többiek – nekem akkor úgy tőnt –
rengeteget öltözködtek.
Késıbb is sokat küszködtem az emberi tekintetektıl, véleményektıl
való függéssel: „Jaj, most mit gondolnak rólam?” Sokat kértem az
ettıl való szabadságot, hiszen egyedül az számít, hogy Isten mit
gondol rólam.

„Izzik a Szívem az irántad való szeretettıl”
Július második felében Franciskával, két lakótársával és még egy
testvérrel elmentünk nyaralni Zircre, egy hétre. Jó volt találkozni az
ottani nagyon egyszerő, szent élető lelkipásztorral, járni az erdıt, a
hegyeket. Emlékezetesek a titokban elduruzsolt zsolozsmák – ezen új108

fent csodálkoztam: miért kell annyira félni attól, hogy meghallják?
Akkor még nem értettem meg ezt.
Élénken élnek bennem még ma is a pannonhalmi kirándulás emlékei. Csodáltam az ott élı testvért, Gizust (ahogy a testvérek nevezték),
aki kalauzunk volt: evangéliumi tisztaságát, egyszerőségét, önmagáról
megfeledkezı, imádságos és szolgáló lelkületét.
Meglátogattunk ott egy idıs, beteg szerzetest is, aki ugyan nem ismert minket személyesen, mégis „megszimatolta” a Lélek által, hogy
szociális testvérekkel van dolga. Pedig akkor még egészen jeltelenül
jártak a testvérek. Példálózott egy bizonyos Sáráról, aki gyerekkorában beleírta a füzeteibe, tankönyveibe: „Memento mori!” (Emlékezz a
halálra!) Nem értettem, miért mulattak és örvendeztek ezen annyira a
többiek. Nekem fogalmam sem volt róla, ki is lehetett az a Sára, és a
testvérek olyan titokzatosak voltak, ha kérdeztem tılük valamit…
(Vértanú testvérünkrıl, Salkaházi Sáráról volt szó természetesen.)
Aztán egyszer, egy erdei sétánk alkalmával véletlenül kettesben
maradtam azzal a testvérrel, akit akkor, a nyaralás idején ismertem
csak meg. Csodálkozott, hogy még mindig nem tudom, kik is ık, és
felvilágosított, hogy szociális testvérek. Néhány szóban beszélt a Társaság céljáról, ami röviden: a világ megszentelése.
Ezt követte egy beszélgetés Franciskával. İ kérdésemre elmesélte
a hivatás-történetét, és a Társaságról is mondott valamit, ami egészen
fellelkesített. Mégis megkérdeztem tıle, hogy ferences szerzetesnık
nincsenek-e Magyarországon – hozzám ugyanis olyan közel áll a ferences szellem. İ csak annyit felelt, hogy vannak ugyan ferencesek is,
de csupa idıs néni. Ez azután elvette a kedvemet a ferencességtıl.
Azért ma már léteznek egészen fiatal ferences nővérek, sőt a klarisszák
is újból gyökeret vertek nálunk. Ma is nagyon szimpatizálok a ferences lelkiséggel.
Közösségünknek egyébként a bencés lelkiség az egyik „alappillére” –
amit Franciskán keresztül tapasztaltam meg először: valami derűs békét,
kiegyensúlyozottságot, szelíd „fényt”, ami egy határozott lelki karaktert
adott neki. Így amikor egyszer rákérdeztem, miért is hordja a Szt. Benedeket ábrázoló érmét, és mit jelent rajta a PAX felirat, nem kellett sokat magyaráznia.

Beszélgetésünk után felmentünk a szobánkba, elcsendesedtünk a
szentmise elıtt. Bennem, ahogy ott ültem az ágyon, hirtelen olyan heves vágy ébredt, hogy biztos voltam a hívásban, és abban is, hogy a
testvérekhez hív az Úr. „Hiszen annyira ugyanazt akarom, mint ık” –
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írtam. A mise után elújságoltam Franciskának ezt, aminek ı persze
nagyon megörült, és elmondta, hogy imádkozott értem a szentmise
elıtt, hogy ha közéjük hív az Úr, erısítse meg bennem ezt a hívást.
Este pedig kaptam tıle egy szentképet, 1Pét 2,9 - cel:
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet,
megtartásra való nép vagytok,
hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait,
aki a sötétségbıl az ı csodálatos világosságára hívott el titeket.”

Telibe talált ez az Ige is – olyan jó értelemben vett öntudattal,
méltósággal töltött el az, hogy Isten meghívott engem az İ szolgálatára, hirdetésére. A naplómba csupa nagybetőkkel írtam be:
„JÚLIUS 25., ZIRC: HIVATÁS!”
Két nap múlva, már otthon, szíven találtak a zsolozsmából ezek a
sorok:
„Mert amint az ifjú nıül veszi a leányt,
úgy vesz téged nıül a te fölépítıd;
és amint a vılegény örül a menyasszonynak,
úgy örül majd néked Istened.”

Július 31-én pedig ezt a csodálatos, írásba foglalt „szerelmi vallomást” küldte nekem az Úr a Tömı utcai szentmise végén:
„Izzik a szívem az irántad való szeretettıl,
jöjj, érints meg, hogy eléghess!”
Ezután elkezdtem járni a Közösséggel ismerkedık, ill. jelöltek
csoportjába. „Egyszerőségben és örömben ajánlom fel Neked minden ajándékodat” – szólt a következı, augusztus 3-i „üzenet”.
Franciskától még Zircen megkaptam Slachta Margit A Megszentelı Szeretet küldetésében címő kis könyvét, ami a Szociális Testvérek Társasága lelkiségét, küldetését tárgyalja. (Közösségünk 1923-ban
alakult, egyike a kevés számú magyar alapítású szerzetesrendeknek.
Bár egyházjogilag pontatlan a ’szerzetes’ megjelölés, de lényegében
nem, hiszen teljes egészében megéljük a fogadalmas életet, modern
keretek között.)
Egy szuszra elolvastam, már otthon, a kis könyvet, és amikor befejeztem, azt gondoltam: igen, pontosan ezt akarom én is! Alapító
testvérünk soraiban ráismertem a saját vágyaimra. İ megmutatta nekem, hogyan élhetem meg itt és most az Evangéliumot, hogyan lehetek
Krisztus követıje és jegyese, hogyan élhetek Érte és másokért. Nagyon
erıs volt bennem ez a két vágy: hogy egészen Jézusé legyek, és hogy
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másokat is elvezessek Hozzá. Margit testvér szavai megmutatták,
hogyan élhetek Istennek szentelt életet a mai világban, és hogyan vihetem el Krisztust az İt éhezı és szomjazó világba, hogyan lehetek az
İ jele a világban.
Valami egészen elemi belsı sürgetést, vágyat éreztem, hogy minél
elıbb tagja lehessek ennek a közösségnek. Az elsı lépés ehhez az Ágnessel való beszélgetés volt. Augusztus 29-én, egy hétfıi napon került
sor erre a nagy „felvételi” beszélgetésre Ágnes testvérrel. Érdekes,
hogy minden bensı inspiráció ellenére elıször kicsit gyanakodtam,
olyasmi gondolat támadt bennem, hogy: „vigyázat, ezek itt be akarnak
hálózni téged”. Mire Ágnes, mintha csak olvasott volna a gondolataimban, azt mondta: – Nem vénlányok gyülekezete ám ez, csak az marad meg itt, akit valóban az Úr hív.
Boldogan jöttem el tıle, megajándékozódva és megerısítve – a
testvéri szeretet mellett – a II. hét hétfı esti dicséret (vesperás) gyönyörő verseivel: a 44. zsoltár királyi menyegzıs énekével és az Efezusi
levél 1, 3-10-zel – és egy Kempis Tamás idézettel, amit Ágnes húzatott
velem: „Tégy engem oda, ahova akarsz,
bánj velem szabadon mindenben, a kezedben vagyok.
Mert nem magamnak akarok élni, hanem Neked.”
A következı csütörtökön, szeptember 1-jén volt a „hivatalos belépésem” a testvérek közé. Ez annyiból állt, hogy Ágnes bejelentette az
ott jelenlevıknek, majd kaptam tıle egy kis kancsót. Ez lett aznap esti
közös meditációnk témája: Mária, akit betölt a Szentlélek, és túlcsordulóvá tesz. (Akkor még nem kellett írásba adni a jelentkezést, mint
ma, sıt lehetıleg minden „kompromittáló” iratot, írást megsemmisítettek a testvérek. Ez is az üldözött helyzet velejárója volt.) Újabb ígéret, biztatás Kempistıl:
„Ha az Úrban bízol, erıt ad neked a mennybıl.”
Nem akarom leírni mindazt a sok ajándékot, amit ekkoriban kaptam, igyekszem most már szelektálni, és valóban csak a legfontosabb
események leírására szorítkozni.
Nagy örömmel nekiláttam festeni. 21 kis színes, tussal festett képecskét készítettem, mindegyik egy-egy jelenetet ábrázolt Jézus életébıl – pl. Mária látogatása Erzsébetnél, a csodálatos halfogás stb. –, és
ezeket kihúzattam a szerdai közösség tagjaival. (Így ezekbıl nem tudok itt bemutatni egyet sem.)
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Arra „vetemedtem” a naplóm tanúsága szerint ekkoriban, hogy
édesanyám lábáért imádkoztam (kézrátétellel) egyik otthoni látogatásomkor. Többször volt trombózisa szegénynek, s az egyik alsó, beteg
lábszárán megjelent egy seb, ami nem akart begyógyulni. Az ima
után, bár ı nem hitt benne, meggyógyult a seb. Nem tudom, ma lennee bátorságom így imádkozni édesanyámért…
Legalább ekkora bátorságra volt szükségem ahhoz, hogy hazalátogatva elmenjek szentmisére. Néhány év múlva édesanyám csatlakozott
hozzám. Izgalmas volt kezdetben, és egyben tanúságtétel is az ı jelenlétében részt venni a szentmise-áldozatban, szentáldozáshoz járulni. De csak néhány alkalommal zavart kicsit, hamarosan egészen természetesen tudtam viselkedni, imádkozni elıtte.
Édesanyám mára teljesen elfogadta az én „bolondságomat”. Göröngyös út vezetett idáig, aminek megvoltak a maga nevezetes állomásai. Következı nevezetes állomása az volt, amikor egyházi állást
vállaltam, majd amikor megmondtam, hogy milyen „társasághoz”
tartozom… Elsı fogadalmamat – a 80-as évek végén – még titokban
kellett tartani, az örökfogadalmamra azonban, három év múlva, már
édesanyám varrta meg a „menyegzıs” ruhámat.
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Közel a Menny! – Testvérek között
Csütörtök esti imádságos együttléteink a „KriKi”-ben, Ágnes vezetésével az öt órás szentmise után kezdıdtek, és kb. kilencig tartottak. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy az Oltáriszentség jelenlétében lehettünk, İ volt a Középpont.
„Csütörtöki legnagyobb élményem a szentségimádás”– írtam a naplómba. – „Sugárzik felém a Szeretet, mindig más arca van, mégis ugyanaz, örök fényesség és tőz. Kenyér. Felség, ragyogás, erı. Összekapcsol
magával és a testvérekkel, teljesen eggyé tesz bennünket.
Magához vonz, felemel… szinte elveszek benne. Körülölel. Éltet, hív,
adja magát. A Mennyország a földre szállt, bennünk élı Menny. Hasonlókat érzek akkor is, amikor a Lélek árad köztünk, bennünk.”
Lehet, hogy túlzónak tőnik ez a – kissé patetikus – megfogalmazás, de
akkori belsı élményeimhez képest egyáltalán nem az – csak hát olyan nehéz
szavakba foglalni a kifejezhetetlent.

A Szentség jelenlétében, az Istennek szentelt életet tanulgató testvérek közös imája talán valamivel visszafogottabb volt, mint a szerdai
közösségé – de itt még közelibbé vált a Menny – Jézus jelenléte.
Közösségünk lelkiségének egyik alappillére a Szentlélek-tisztelet –
a benedeki egyháziassággal, a modernséggel és a szociális szeretettel
együtt nagyon sokszínő, nem leszőkítı lelkiséget jelent ez, és sokféle
szolgálatban ölt testet.
Tapasztalatom szerint – amiben mások is megerısítettek – valami
egészen sajátos módon van jelen és mőködik közöttünk a Lélek – ha
alkalmat adunk Neki erre, és megnyílunk elıtte, pl. egy-egy
lelkinapon, lelkigyakorlaton. Rendkívül gazdagon, és ugyanakkor nem
annyira „látványosan”, hanem valami csendes, letisztult, egyszerő
módon árad közöttünk a Lélek, és árasztja ki ránk ajándékait, karizmáit.
A Szőzanyát mi a Szentlélek jegyeseként is tiszteljük – ıhozzá, az
elsı karizmatikushoz szeretnénk hasonlítani abban, hogy mi is Szentlélekkel eljegyzettek kívánunk lenni. Margit testvér, Társaságunk alapítója szerint nekünk egészen bensıséges, meghitt kapcsolatba kell
kerülnünk a Szentlélekkel, érzékenyeknek kell lennünk a Lélek apró
érintéseire, indításaira is – egyszóval természetfölötti életre van hivatásunk.
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Azok a testvérek, akik megtapasztalták a Szentlélek-keresztséget, a
Lélekben való megújulást, ezt a hivatást-küldetést általában még fokozottabban átélik, a sajátjuknak érzik. A testvérek a kezdetektıl, a ’70es évek második felétıl bekapcsolódtak a hazai katolikus karizmatikus
megújulásba, ma is többen aktívan részt vesznek benne. Lehet, hogy
hőségesebbeknek kellene lennünk a Szentlélekhez, jobban élni ajándékaival, melyeket egymás szolgálatára kapunk.
Igaz, a Lélek többeket elvezet egy mélyebb szintre, a szemlélıdı
imához is, egyeseket a szemlélıdı, imádkozó hivatáshoz, küldetéshez, életformához.
Slachta Margit testvér (közösségünk alapítója) többször hangsúlyozta, hogy a Közösség szentélyében olyan örökimádó, szemlélıdı
testvéreknek kell állniuk, akik soha ki nem alvó ırtüzekként állandóan
imádkoznak a „kint verejtékezıkért”, hogy ık se szóródjanak szét a
sok tevékenységben, hogy Lélekkel telített legyen a szolgálatuk, és ne
feledkezzenek el az egy szükségesrıl. – És amióta kinyíltak számunkra a lehetıségek, nagyon sokféle szolgálatba bevonta a testvéreket a
Szentlélek.
Azt hiszem, a ’83-as év krónikájához tartozik még az, hogy ekkor
vettem részt elsı ízben a karizmatikus imacsoportok közös virrasztásán Pünkösd vigíliáján. (De lehet, hogy ez ’84-ben volt már.) A Kassai téri Szentlélek templomban tartották ezt délutántól egészen hajnalig, éjfélkor szentmisét mutattak be.
Franciskáék lelkendezve mesélték utána, hogy ilyen még nem volt
nálunk egy katolikus templomban. Én meg csodálkoztam: mi különöset látnak abban, ami nekem egészen természetesnek tőnt, legalábbis
olvasmányaim alapján. Megkérték ugyanis a jelenlevıket, hogy aki
imát kér, jöjjön elıre – erre a fél templom „elıre ment”, a másik fele
meg imádkozott értük.
Közben Franciska elkezdte énekelni ezt a kétsoros dicsıítı éneket:
„Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluja, alleluja!”–
amibe elıször csak néhányan kapcsolódtak be, majd lassan az egész
templomi közösség együtt zengte. Maratoni ujjongás volt ez az egész
éjszaka a Lélekben. Ezt is olyan „mennyei élményként” ırzöm.
„Elhatározásom megszilárdult, mert Krisztusban gyökeresedik”–
ezt „üzente” nekem Jézus szeptember 18-án, elsı lelkinapomon, ami
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Ágnesnél volt. Nem értettem egészen, miért mulatnak rajta a testvérek. Akkor én még nem gondoltam fogadalomra, de még noviciátusra
sem. Még nem fogtam fel a kimondott szó, elkötelezıdés fontosságát.
Október, advent – a sötétség ideje volt, naplóm tanúsága szerint.
Elég hamar megtapasztaltam, a kegyelmekkel párhuzamosan, a viszsza-visszatérı lelki szárazság, sötétség, elhagyatottság idıszakait.
Kis Szent Teréz példája és a lélekmentés vágya inspirálhatott arra,
hogy ezeket felajánljam a bőnösök, hitetlenek megtéréséért, és mintegy a velük való szolidaritásként fogjam fel az ilyen „böjti” idıket.
Nem tudom, mennyi ebben a depresszióra kissé hajlamos természet
szerepe, és mennyi a lelki tisztulásé, az Isten által küldött próbáé. Azt
mondják, nem is lehet teljesen szétválasztani ezeket egymástól. Azért
én azt tapasztalom, hogy gyümölcseik alapján meg lehet különböztetni, mi van a természettıl, és mi kegyelem.
Nemsokára rászoktam a rózsafüzérre – útközben is mondtam, ami
nagyon segített a gondolataim megtisztulásában. Néhány évre állandó útitársammá lett Kempis Tamás Krisztus követése c. kis könyve is.
Sziénai Szt. Katalin életrajza elıször elriasztott, de aztán rájöttem,
hogy a rendkívüli „teljesítményeire”, önmegtagadásaira Isten rendkívüli kegyelme tette ıt képessé, melyre ı válaszolni tudott. Nekem
nem ıt vagy bárki mást kell lekopíroznom, hanem azt az utat kell
megtalálnom, és abban hőségesnek lenni, amire engem hív a kegyelem, amelyen engem akar „tökéletessé” tenni Isten – az én személyes
adottságaimra építve, azokat felemelve, megszentelve, hogy túl tudjak lépni önmagamon. „Felesleges erılködnöm, hiszen a kezedben
vagyok, Te formálsz. Mindent a Te kegyelmedbıl kapok” – írtam.

Egy vagyok a bőnösök közül
Közben új munkahelyet talált nekem az Úr – az İ humora, hogy
épp egy „vonalas” gyermeklaphoz hívtak munkatársnak. Franciskával
meghánytuk-vetettük a dolgot, de minden jel arra mutatott, hogy el
kell fogadnom ezt az állás-ajánlatot. Addigi munkahelyemen, a kiadónál úgyis kifelé állt már a szekerem rúdja – túl ıszinte voltam egy-egy
tervbe vett, jó bevétellel kecsegtetı ponyva lektorálásakor. Így a fınököm melegen ajánlotta az új állást, ahova rajta keresztül hívott a lap
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két munkatársa, akiknek a könyvét én szerkesztettem. (Ugyanahhoz a
céghez tartozott a kiadó és a lap is.)
Nagyon szenvedtem új munkahelyemen. Egyrészt attól, hogy
olyasmit kellett csinálnom, ami távol állt az érdeklıdésemtıl, vágyaimtól, Istentıl. Másrészt a munkatársaimtól: „Hazugság, hamisság,
győlölet, lelki sivárság” jellemezte a légkört (ahogy akkor kissé keményen megfogalmaztam). „Egy vagyok a bőnösök közül, ahogy Te
voltál – azzal a ’kis’ különbséggel, hogy nekem nem kell bőnössé tenni
magam.”
Jézust kértem, aki legyızte a világot, hogy İ szeresse belılem a
munkatársaimat. Szerettem volna az İ jele lenni, szerettem volna, ha
Jézus jelen lenne általam is a világban, hirdetni akartam İt, az İ békéjét vinni az emberek közé, de állandóan tapasztalnom kellett gyengeségemet, tehetetlenségemet – azt, hogy a régi ember bizony nem
halt még meg bennem.
Így nevelt és nevel az Úr alázatra, hogy mindig tudatában legyek
szegénységemnek, kicsinységemnek, annak, hogy Nélküle semmit sem
tehetek.

A megvalósult álom – missziós szolgálat
Annyira rosszul éreztem magam a munkahelyemen, hogy kb. fél év
elteltével megint elkezdtem új állás után nézni. Olyan munkát kerestem, amelyen keresztül jobban, közvetlenebbül megélhetném missziós
küldetésemet, Isten és az emberek szolgálatát. ’84 januárjában bukkantam rá az Új Ember c. katolikus hetilapunkban egy hirdetésre, ennek nyomán kerültem új, egyházi munkahelyemre, ahol valóban alkalmam nyílt tanúságot tenni Istenrıl. „Csoda” volt az is, hogy engem
választott ki a plébános atya a sok jelentkezı közül, hiszen majdnem
utolsóként jelentkeztem, és ráadásul nem ígérhettem neki semmi biztosat, hogy alkalmas vagyok-e erre a „világi apostoli” feladatra, csak
annyit mondhattam, hogy Isten kegyelmében, segítségében bízom.
Többen óvtak attól a lépéstıl, hogy egyházi állást vállaljak, de én
tudtam, hogy Isten erre hív, és Ágnes mint elöljáróm is egyetértett ezzel. Egyik munkatársam úgy próbált meg eltéríteni elhatározásomtól –
mert most már „lelepleztem” magamat elıttük –, hogy azt
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mondta: szerinte alkalmatlan vagyok arra, hogy emberekkel foglalkozzam. Kétségek közepette hívtam fel Franciskáékat. Zs. vette fel a
telefont, és egyetlen mondatával eloszlatta bizonytalanságomat: „Ezt
nem lehet pszichológiával megmagyarázni”. (Tudniillik a munkatársamnak pszichológusi képzettsége volt.)
Szüleimnek csak utólag jelentettem be állásváltoztatásomat. Nagy
imahadjáratot folytattak a testvérek azért, hogy oltalmazzon meg az
Úr az újabb támadástól. Bizonyára ennek köszönhetıen elég simán tudomásul vették – akkor. (Hogy ez mennyire természetfölötti volt, arról
a késıbbiek gyıztek meg igazán, melyeknek leírásától itt eltekintek.)
Szerdai imacsoportunk egyik tagja felujjongott, amikor megtudta,
hogy milyen szolgálatot vállaltam: „Mekkora kegyelem!” – mondta,
amin én majdnem megsértıdtem. Elsı hallásra fura volt ez, mivel
azért kicsit meg voltam hatva magamtól, vagy inkább elvártam volna,
hogy mások meghatódjanak rajtam, hiszen: „mekkora áldozatot hoztam”. (A fiatalabbak kedvéért: ’84-ben egy ilyen egyházi állás tényleg
nagy szakítást jelentett mindenféle világi „karrierrel”.)
Igaz, a lelkem mélyén tudtam, hogy egyáltalán nem akkora áldozat
ez részemrıl, hiszen csak a vágyaimnak engedelmeskedtem. Három
nagy vágy vezetett: az evangelizáció – az ima, csend, magány utáni
vágy – és a képzımővészeti tevékenység vágya. Úgy látszott, új állásom mindháromra lehetıséget nyújt, közvetlenül vagy közvetve.
Néhány hónap múlva nagy alázattal és megkicsinyedve értettem
meg, hogy valóban mekkora kegyelem az, hogy ilyen direkt formában
is a Szentlélek eszköze lehetek. A munkám olyan jellegő, hogy az
eredményét valószínőleg csak odaát fogom meglátni. Mindenesetre
gyakran átélem, hogy Isten meggyújtja bennem Szeretetének tüzét,
amely birtokba veszi a bensımet, és kiárad belılem azokra, akikhez
az Úr küld. Remélem, s tapasztalom is olykor, hogy a Lélek megérinti
a szíveket ilyenkor rajtam keresztül.
A naplómba ezt írtam csak új munkahelyemmel kapcsolatban: „A
megvalósult álom! Micsoda kegyelem! Köszönöm, Uram, köszönöm!”
(Az utolsó, 2005-ben betoldott fejezetben kicsit részletesebben írtam a
szolgálataimról.)

IX. melléklet:
19. Hazafelé (1983 k.)
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Istené vagyok – örökre!

„Megjelentem Oltárodnál…”
A Húsvét elıtti „Szent Háromnapot” Pannonhalmán töltöttem,
néhány testvérrel együtt. Megízleltem itt a liturgia Lelkét, s nagy kegyelmeket kaptam itt is – hála érte. Egész életemet letettem az Úr elé,
átimádkoztam minden területét.
„Azt kérem Pünkösdre – írtam – , hogy İ legyen az egyetlen kincsem, minden mást csak İérte, İbenne szeressek. (A teljes lemondás
kegyelmét.) Megszabadulni minden ragaszkodástól. Függetlenség a
dolgokkal szemben. Az imában se keressek örömet. Istent szeretni
Önmagáért! … egész régi énem legyen az áldozat!”
A Pünkösd Közösségünkben a fogadalomtételek ünnepe is. A Pünkösd utáni Szentháromság vasárnap, ’84. július 17-én történt meg az
én „pünkösdi felajánlásom”. (Ma úgy mondanánk: ekkor kezdtem el
a jelölt-idıt – hagyományos kifejezéssel: noviciátust.) Az Úr megint
sok szép, szíven találó „igével” ajándékozott meg ez alkalomból a
testvéreken keresztül:
Jel 19,6-10. – A Bárány menyegzıje
„A Király kívánja szépséged…” (44. zsoltár)
„Megjelentem oltárodnál,
Uram, hívtál engem.”
„…amikor a Szentlélek leszáll rátok,
erıben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek
majd rólam… egészen a föld végsı határáig.”
„Menjetek hozzá, az élı kıhöz …
és mint élı kövek, épüljetek fölé
lelki házzá, szent papsággá” –
a Szentlélek által. (1Pét 2,4a,5a)

Ettıl kezdve az Ágnes kicsiny lakásán tartott heti találkozókra
jártam.
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„Olyan földi közösséget kell építenünk, amiben Isten kedvét találja.
– Munkámnak testvéreim megszentelését kell szolgálnia – és Isten dicsıségét – hogy megdicsıüljön bennünk Krisztus, akinek tagjai vagyunk.
Az én megszentelıdésem mások megszentelését, a világ megszentelését szolgálja.” – Valószínőleg a zsolozsma könyörgései inspiráltak
ennek lejegyzésére.
Új munkám nagy változást jelentett az életemben – kilépést a „rejtekbıl”. (Késıbb megint elrejtett az Úr…) „A tevékenység akadályozza a befelé figyelést, ha nem Istenben történik” – írtam a naplómba.
Kezdettıl fogva arra törekedtem – és ebben mind lelkivezetı testvérem, mind gyóntató atyám megerısítettek –, hogy az imába, szemlélıdésbe ágyazzam a cselekvést: „Az ima a legfontosabb! A munkámnak … belsı csendbıl kell kinınie. … engesztelés másokért!
Szegénység! … Szegény akarok lenni – nem teológus” – írtam, till.
már ekkor felmerült, hogy el kellene végeznem a Hittudományi Akadémia levelezı tagozatát, ami belılem nagy ellenállást váltott ki. (Pár
év múlva, ’86-ban beadtam a derekamat – engedelmességbıl, ami inkább olyan rábeszélés-féle volt.)
„Alapvetıen mégiscsak szemlélıdı vagyok, ez a feladatom (az
ima)… és az evangelizáció.” Isten jele kell hogy legyek – fogalmazódott meg bennem.
’84. júliusában vettem részt elsı nyolcnapos lelkigyakorlatomon,
Várgesztesen. Ágnes tartotta, Corona Bamberg (bencés szerzetes) Az
emberség ára c. mőve alapján. „Ez az igazi forradalom!” – állapítottam meg lelkendezve a lelkigyakorlat vége felé.

„…Közöttetek járok…” –
szabadulás a dohányzás szenvedélyétıl
Ekkor már kezdett nagyon zavarni, hogy még mindig nem tudtam
leszokni a dohányzásról. És Jézus megszabadított szenvedélyemtıl a
testvéri imán keresztül – hála Neki! Kb. három év múlva leírtam ezt
tanúságtételként. Ezt idézem most:
1985-ben már több mint tíz éve, húsz éves korom óta dohányoztam,
meglehetısen szenvedélyesen, a körülményektıl és lelkiállapotomtól füg-
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gıen napi egy dobozzal, késıbb idınként annál is több cigarettát füstöltem el. Idıközben megtértem, és fokozatosan gyógyított az Úr bőneimbıl,
rossz szokásaimból – de a dohányzáshoz még jó ideig ragaszkodtam,
képtelen voltam megszabadulni tıle. Valójában az az igazság, hogy nem
is akartam – meg volt kötözve az akaratom.
Pedig gyakran nem kis nehézségbe ütközött, hogy hódoljak káros
szenvedélyemnek – ugyanis albérletben laktam, és kezdı értelmiségi fizetésembıl a hónap végére sokszor szinte a betevı falatra sem maradt, de
a „mindennapi ciginek” akkor is meg kellett lennie…
Azután elérkezett az az idı, amikor már nagyon zavaró volt ez a rossz
szokásom. Testvéreim közül, akikkel rendszeresen találkoztam, egyedül
én dohányoztam. Buzdítottak is, hogy szokjam le róla. Majd egyházközségi munkát vállaltam, ahol szintén nem volt túlzottan meggyızı egy
nı, aki cigarettával a szájában Isten szeretetérıl, szabadító erejérıl „prédikál”. Hitetlen szüleim is sokszor hivatkoztak erre: „Ha annyira hiszel,
miért nem tudsz leszokni a dohányzásról? Miért nem kéred Jézust? Majd
akkor elhisszük, hogy ez a te Jézusod él…”
Így aztán állandó bőnbánati témám lett a dohányzás.
Megpróbáltam szabadulni szenvedélyemtıl – „erıs akarattal”, gyógyteával, rágógumival stb. – de semmiféle emberi erıfeszítés nem használt. Azt hiszem, még akkor is inkább csak külsıleg szerettem volna szabadulni, nem lett ez igazán belsı vágyammá. Alkudoztam Jézussal:
– Nem olyan nagyon rossz ez, elégedj meg, Uram, azzal, ha kevesebbet
szívok – néhány szál cigaretta igazán nem árt… Talán még azt is gondoltam, hogy ezzel „imponálhatok” másoknak.
Egyszóval nem döntöttem határozottan a bőn ellen. Pedig Jézus
nem ismer alkut, akit egyszer igazán megragadott, attól teljes odaadást
kíván. Nem lehet félszívvel szolgálni: félig Neki, félig a világnak.
Egyszer aztán hárman együtt imádkoztunk, és én szinte a magam
számára is váratlanul, a Lélek belsı ösztönzésére kértem, szabadítson
meg az Úr a dohányzástól, hiszen tudja, hogy én már nem akarom… És
közben éreztem, hogy most elıször akarom egész szívemmel a szabadulást.
A testvéreim rám tették a kezüket, és elkezdtek imádkozni fölöttem.
Elıször nyelveken, majd egyik testvérem kérte Jézust, szabadítson meg
ettıl a szenvedélytıl, tisztítsa meg a véremet a nikotintól, árassza rám az
İ Vérét és mosson tisztára. Szent Vérével oltalmazzon engem a kísértések idején, óvjon meg azoktól az alkalmaktól, amikor rá szoktam gyújtani… És gyógyítsa meg bennem az Úr mindazt, ami miatt ehhez a pótszerhez kell folyamodnom. – Ez egy eléggé hosszú imádság volt, csak a lényegére emlékszem.
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És megkaptam azt a kegyelmet, hogy hittem a szabadulásban –
abban, hogy Jézus valóban csodát tett. Biztos voltam benne, hogy megtisztította a szervezetemet a nikotintól.
Azért még így is eléggé gyenge és állhatatlan voltam: hazaérkezve
még elszívtam az otthon levı megkezdett doboz cigarettát, néhány szálat,
azzal a döntéssel, hogy ezek az utolsó szálak. Volt egy megkezdetlen doboz is, azt másnap eldobtam az utcán. Néhány napig elég erıs kísértést
éreztem, hogy rágyújtsak, de mégsem olyan kínzó érzés volt ez, mint korábban, amikor csak a saját erıfeszítésemmel próbáltam leszokni.
Bevallom, kezdetben eléggé bátortalanul mertem hinni a csodában
(mert számomra ez csodás gyógyulás, szabadulás volt) – de aztán az idı
múltával egyre növekedett bennem a bizonyosság, hogy Jézus valóban
szabaddá tett. A kísértések idején mindig visszacsengett a fülemben,
pontosabban egészen belülrıl „hallottam”, hogy Jézus Vére az oltalmam
– ebbe a hitbe tudtam erısen belekapaszkodni, és kértem is újból és újból,
amikor olyan szituációba kerültem, melyben „okvetlenül” rá kellett volna
gyújtanom, hogy Jézus Szent Vére óvjon meg ettıl. És İ mindig meghallgatott.
Kb. fél év múlva egy alkalommal mégis „elestem”… Éppen evangelizálni próbáltam egy nıt, aki megkínált cigarettával. Hirtelen arra gondoltam, hogy így közelebb fog érezni magához, jobban „közülük való” lehetek, ha együtt füstölök velük… Hiszen Jézus is együtt ivott a bőnösökkel… És én már úgyis szabad vagyok, társaságban nyugodtan rágyújthatok néha… Közben azért homályosan éreztem, hogy ez azért nem egészen
„oké”.
Ez után az eset után megint gyakoribbak lettek a kísértések – és az is
kegyelem, hogy végül mégsem szántam rá magam, hogy vegyek cigarettát, és „néha” rágyújtsak. Hála Istennek, néhány héttel késıbb egy beszélgetés során kénytelen voltam bevallani Ágnes testvérnek az elbukásomat
(ı volt az egyik testvér, aki korábban imádkozott értem), és ı figyelmeztetett: nem úgy tudok másokat evangelizálni, ha a bőnben egy leszek
velük. Nem nekem kell visszamennem az ı szintjükre, hanem fel kell
emelnem ıket Jézushoz. A gonosz lélek igen gyakran a jó látszatával
kísérti meg az embert!
Hálát adok az Úrnak, hogy azóta – kb. három éve (ma már 19 éve!) –
külsı kísértésre sem engedte, hogy elessem ezen a téren. Vannak ennél
nagyobb szabadulások, gyógyulások is, de az én életemben a megtérésem
után ez volt az egyik CSODA – annak a jele, hogy Jézus ma is él, közöttünk jár, és meg akar gyógyítani minket bőneinkbıl, meg akar szabadítani megkötözöttségeinktıl – a legkülönbözıbb utakon és módokon.
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Sokszor tapasztaltam, tapasztalom a bőnbocsánat szentségének és a
többi szentségnek is a szabadító, gyógyító erejét. Természetesen ezek a
legfıbb „eszközök”, amelyekben a Feltámadt Krisztus közöttünk van. De
szabadító, gyógyító Mővéhez (a kereszténység kezdetétıl napjainkig)
felhasználja a testvéri imát is. Így egymás számára az İ Szeretetének,
Irgalmának, Kegyelmének eszközei, közvetítıi lehetünk – ha engedelmeskedünk a Szentlélek indításainak, ha elég kicsinyek tudunk lenni, és
elhisszük, hogy İ Mindenható, tehát (még) rajtunk keresztül is tud csodákat tenni…
Hálát adok testvéreimért, akik eszközei lehettek ennek a szabadulásnak. Dicsıség Jézusnak Szent Vére megtisztító, szabadító, oltalmazó erejéért! Amen. (Bp., 1988. november 15.)

X. melléklet:
20. Éjszakai életkép (1980 k.)

Uram, ha akarsz, Te tudsz nekem lakást adni!
Bár új albérletemben jól éreztem magam, azért mégis nagyon vágyódtam már egy saját „kuckóra” – egy önálló kis lakhelyre, ahol
nyugodtan, kedvemre élhetek a mővészetnek (!) – és Istennek.
Ekkoriban fel is csillant valami halovány reménysugár: a szüleim
házában megürült egy kis szeparált lakrész, és abban reménykedtünk,
hogy elıbb-utóbb sikerül elcserélni azt egy szerény fıvárosi lakásra –
vagy eladni, és az árából venni egy lakást. Már vagy egy éve bújtam a
hirdetéseket, több helyre el is mentem – rengeteg idım és energiám
elment erre, de sehol semmi biztató jel nem mutatkozott. Más akadályok is jöttek (pénzhiány, édesapám betegsége), így szép lassan lemondtam a lakásról, nem kívántam már annyira.
Közben letisztultak a motívumaim. ’83. novemberében ezt írtam:
„Most megint nagyon szeretném (remélem, nem túlságosan) – till. a
lakást –, de már másért: egyedül szeretnék lenni
VELED, Uram – hogy meghalljam a hangod.
A rajzolás másodlagos, mellékes dolog, legfeljebb eszköz lehet,
amely Hozzád vezet, Uram. De ha valamikor is elválasztana Tıled,
vagy akár csak a legkisebb mértékben is csökkentené szeretetemet
Irántad – Vedd el tılem, Uram!”
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És az Úr meghallgatott, kétszeresen is! Nemsokára megajándékozott egy lakással – a mővészetet pedig, amit olyan nagyon a „lényegemnek” éreztem addig, odaadtam Neki, önkéntes áldozatként. Bár az
Úr megmutatta nekem, hogy több „keskeny út” is vezet Hozzá – és İ
megadta a lehetıséget, hogy válasszak ezek közül. Én azt választottam, amin – úgy láttam – a leggyorsabban jutok el İhozzá.
(Lelkivezetı testvérem szerint vissza fogom kapni valamikor a mővészetet – de ez már az Úr dolga. Én nem veszem vissza az oltárról.)
A ’85-ös év másik csodája tehát az volt számomra, ahogyan az Úr
megoldotta a lakás-kérdésemet. Álmomban sem gondoltam volna erre
a megoldásra. (Ezt is leírtam néhány év múlva mint „örömhírt”, ebbıl
idézek a továbbiakban.)
Változatlanul próbáltam cserelakást találni – sikertelenül. Egyszer aztán ima közben az jutott eszembe: hátha azért nem sikerül ez
a csere, mert Isten nem akarja ezt… hanem azt akarja, hogy maradjak olyan szegény, mint eddig, és épp ezek között a kissé nyomasztó, szőkös körülmények között akar „megszentelni”… Vagyis
azt akarja, hogy elfogadjam ezeket, és felülemelkedjek a külsı körülményeken, hogy bensıleg legyek szabad ezektıl …
És akkor azt mondtam Jézusnak: – Uram, én most kiengedem a
kezembıl ezt az egészet – és ezentúl a kisujjamat sem mozdítom
lakás-ügyben. Ha Te akarsz, úgyis tudsz nekem lakást adni, anélkül, hogy én erılködnék … én többé nem ragaszkodom hozzá.
A válasz nem sokáig váratott magára. Kb. két hét múlva a fınököm rejtélyes arccal közölte: valami meglepetést tartogat számomra, jöjjek el az egyháztanács ülésre, ott majd megtudom, mi az.
(Akkor már egy éve dolgoztam közvetlenebbül is „az Úr szılıjében”.) Kiderült, hogy az egyházközség tud nekem adni egy szolgálati lakást, amely sok éve üresen áll már, csak rendbe kell hozni.
(Egy nagyon vallásos idıs néni lakott benne azelıtt, korábban pedig karmelita apácák lakták.)
Ez a kis lakás valóban az imádság háza lett számomra, ahova
hazamehetek, ahol Jézus vár rám.
Azóta is, folyamatosan tapasztalom Isten nagylelkő Gondviselı
Szeretetét – természetesen nemcsak ilyen „prózai” dolgokban, hiszen İ mindenekelıtt Önmagát adta és adja nekünk Ajándékul.
Ajándékai az İ irántunk való Szeretetének jelei, melyekben İrá, az
Ajándékozóra ismerhetünk.
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„Tégy engem Szívedre pecsétnek”
’85. március 15-én „hőség-fogadalmat” tettem az Úr elıtt – év
végén pedig, a születésnapomon, ami akkor Szent Család ünnepére
esett, letettem „hármas fogadalmamat” (tisztaság, szegénység, engedelmesség) imában az Úrnak. (Az „igazi” elsı fogadalomra, a Társaságban, még három évet kellett várnom.)
A következı év a próbatétel ideje volt, sok szenvedéssel, küszködéssel. Csak egyet említenék meg ezek közül, nem is a legnagyobbat:
kb. fél évig jártam egy atyához gyónni, akit szinte szentként tiszteltem. Nagyon sok kegyelmet kaptam rajta keresztül – mintha maga az
Úr szólt volna, ismert volna belıle.
Pl. egy alkalommal prófétai módon azt mondta: ha a jövıben bármilyen kísértés, lelki szenvedés ér, ami talán még a hitemet is meg
akarja kérdıjelezni, gondoljak mindig erre az igére: „Tudom, Kinek
hittem…” Máskor meg azt adta fel „házi feladatnak”, hogy mondogassam gyakran a nap folyamán: „Jézusom, szeretlek Téged, és bízom
Benned!” Igen jó „gyakorlatnak” bizonyultak ezek.
Aztán úgy alakult, hogy nem mehettem hozzá többé gyónni. Pár év
múlva igen nagy szenvedéssel járó betegség után vette Magához az
Úr. Piétaként hordoztam ıt.
Az ilyen veszteségek megtanítják az embert arra, hogy egyedül Jézus a Szikla, Akibe teljes bizalommal belekapaszkodhat.
A piétás hivatást, küldetést több súlyos beteggel kapcsolatban
engedte megélnem Isten. Az egyik egy húszéves fiú volt, aki – sok
ima ellenére – szarkómában halt meg. Áldozatként ajánlotta magát,
pedig még csak hittanra sem járt. A Bibliát olvasgatta, és nagy érzékenységgel „látta” az idık jeleit.
A külsı-belsı nehézségek feldolgozásában – a kegyelem mellett –
a Közösség, a testvérek imái segítettek, amiért nagyon hálás voltam és
vagyok. Megtérésem, hivatásom keresése idején Franciska volt a lelki
útitársam, késıbb különösen Ágnes testvéren keresztül kaptam igen
sok kegyelmet, megerısítést, biztatást az évek folyamán – de másokon
keresztül is.
***
1988. Pünkösdjén, május 21-én tettem le elsı igazi fogadalmamat
– két másik testvérrel együtt, Szegváron, egy idısebb testvér, G. Vera
házában. Zs. György atya mutatta be a szentmisét, mély átéléssel,
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imádkozott is értünk – számomra fıleg az Erısség Lelkét kérte,
amelyre – mint mondta – nagy szükségem lesz a jövıben.
G. Vera testvér megkapta a Szentléleknek azt a prófétai ajándékát,
hogy magyarázni, értelmezni tudja a nyelveken való imát. A szentmise
végén mindenkirıl elmondta, mit imádkoztunk érte nyelveken. (Mindenkire külön emlékezett – ez is a Lélek csodája, nem emberi „teljesítmény”.) Megdöbbentett, és ajándékának hitelességét bizonyította,
hogy mennyire személyesen hozzám szóló, rám szabott „üzenet” volt,
amit nekem (és mindannyiunknak) közvetített, holott életünkben elıször találkoztunk, és nem tudott rólam semmit.
Idézem egy részletét:
„Mielıtt a világra küldtelek, kiválasztottalak téged, féltı gonddal neveltelek. Meghagytam szabad akaratodat, de kegyelmeimmel ösztönöztelek, hogy kimondd az igent. És amikor kimondtad, eltöltöttelek kegyelmemmel.
Azt akarom, hogy minden gondodat énrám bízd, és mindent úgy fogadj a kezembıl, mint szerelmem ajándékát. ….
Amíg az Én szerelmem ég a te lelkedben, addig nem gyızhet fölötted
a sátán. Én megırizlek téged, hogy sokaknak légy jel, hogy csak az én
Szeretetem az, amely boldoggá tehet. Tégy tanúságot rólam, hogy én a
szeretet teljessége vagyok. Ámen!”
– Ezt az oltárnál mondta nekem az Úr (a testvérek nyelvimáján keresztül, Vera testvérünk „tolmácsolásában”). Áldozás után pedig a következı „üzenetet” kaptam:
„Maradék nélkül szeretni Engem, az nagy ajándék és sok szenvedés,
de aki végig kitart Mellettem, az mindig érezni fogja, hogy vele járok.
A szelídség és a szeretet ajándékával töltöm el a lelkedet, hogy megkönnyüljenek azok, akik a közeledben vannak, mert az Én Szeretetem
árad ki a szívedbıl.
A szeretet az, ami legyızi a világ és a sátán gonoszságát. Áraszd ezt a
tılem kapott szeretetet, és jutalmad az Én örök szeretetem lesz. Ámen.”
Nagyon sokat jelentett a többi ajándék is, amit a testvérek írtak nekem
„útravalóul” fogadalmas életemhez. Pl.:
„Szeresselek Téged jobban, mint önmagamat, magamat is csak érted, s benned mindazokat, akik igazán szeretnek téged, ahogy kívánja a
szeretetnek belıled kiragyogó törvénye. … Aki nem kész arra, hogy
mindent elviseljen, és azt tegye, amit Kedvese akar, nem méltó arra,
hogy szerelmesnek nevezzék. Az igaz szerelmesnek kedveséért minden
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kemény és keserves megpróbáltatást örömest kell vállalnia, és semmi
ellene ható erı miatt sem szabad eltántorodnia tıle.” (Kempis Tamás:
Krisztus követése c. mővébıl)
Mindnyájan „Máriák” vagyunk: mindnyájan hivatottak vagyunk
meghallani Isten szavát és választ adni rá.
(Ez volt a szociális testvérek 1988. évi mottója)
„Nagyon ırizzed egyesülésünk tudatát. Légy az enyém!
Én a tied vagyok.” (G. Bossis)

A hazafelé úton nagy ujjongás volt bennem, úgy éreztem: az egész
Menny velünk ünnepelt, örvendezett ezen a napon, amikor hárman is
kimondtuk a Krisztus-jegyességre szentelı IGEN-ünket.
Örökfogadalmamat már ünnepélyes keretek között tettem le, a
kelenföldi Szt. Gellért templomban, 1991-ben. Jézus örökre lefoglalt
Magának, elpecsételt Szeretetével…
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„Jöjj, megmutatom neked
a Bárány Jegyesét!”
„Hegymászás” – és templomépítés
Az örökfogadalmam elıtti lelkigyakorlat 1991. áprilisában olyan
ajándéka volt az Úrnak, amiért életem végéig – örökké – hálás leszek.
Rábagyarmaton, az ottani plébános, Takács Gyula atya vezette. Témája a templom volt: a teremtés és az új teremtmény, a Lélek temploma, amelyet olyan szépnek alkotott az Atya, de lerombolta a bőn; s
amelyet – miután megtalált és megváltott minket az Úr – újra felépít
és felszentel.
Végigvezetett ez a lelkigyakorlat egész addigi életemen, felelevenítette a küzdelmeket és a kegyelmeket, gyógyította a sebeket, összegezte, lezárta a múltat, hogy bevezethessen életem új szakaszába,
amelyben már „hivatalosan” is, egészen és visszavonhatatlanul, örökre
Istené lehetek. Most idézek a lelkigyakorlat után néhány nappal készített feljegyzéseimbıl:
Még mindig ott vagyok – az égben (is)… Mennyi szinten érintett ez a
lelkigyakorlat! Felkavarta bennem az egész múltat – egész életemet…
Feltépte a sebeket, hogy egészen kitisztítsa, hogy ne fertızzenek tovább –
azután elkezdte a gyógyítást… Valóban történt az, amit a lelkigyakorlat
elején kértem az Úrtól: hogy járjon át bennem minden apró, rejtett zugot is. Mindent megmozgatott, és most kérnem kell, nyújtsa ki a kezét, és
gyógyító érintésével, Szavával parancsoljon a viharos tengernek, simítsa
el a hullámokat, teremtsen újból csendet – hogy leülepedhessen a felkavarodott tengerfenék sok szennye, iszapja, és újból tiszta legyen a víz. Azért
kavarta fel, hogy a felesleges, kártékony hordalékot kivethesse magából a
víz a partra…
Nagy-nagy ajándék ez, kegyelem, nagy gyógyítás – az egész Istennélküli múltam gyógyul – és remélem, erısödik ezen keresztül a hitem, a
bizalmam… Újból „gyermek” lehetek…
„Fantasztikus” volt, ahogyan végigvezettek T. atya meditációi az
egész életemen. Ahogy folyt az ima, „alatta” mindig – mint egy filmen –
pergett az életem, az Istennel való kapcsolatom, az egyéni üdvösségtörténetem egy-egy mozzanata… Teljesen jelenként éltem meg ezeket, és csak
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a végén döbbentem rá – visszatekintve a csúcsról –, mi mindenen, milyen
sötét és mély szakadékokon – itt-ott egy-egy ragyogó, napsütötte tisztással – vezetett, kísért végig az Úr. És mindig ott volt, akkor is, amikor én
nem vettem észre…
…végül kivezetett a mélybıl, egyszeriben a csúcsra „röpített”,
hogy megmutassa: Én vagyok az Úr. Nehéz felocsúdni egy ilyen hoszszú-hosszú, fáradságos hegymászásból…

Ízelítıül a „hegymászásból” a lelkigyakorlat alatt és után, az örökfogadalmam elıtti kegyelmi idıben született jegyzeteimbıl, imádságaimból szeretnék megosztani néhány „morzsát” – abban a reményben, hogy kegyelemközvetítı lehet mások számára is.
Az ilyen boldog, kegyelmi idıket jó felidézni idınként, visszaemlékezni ezek ajándékaira, miután lejöttünk a Hegyrıl – és élni ezekbıl
az ún. szürke hétköznapokban, a pusztai vándorlás idején, amikor
gyakran úgy érzi az ember, hogy kihunyt minden fény, tőz. A Színeváltozás hegyén átélt lángoló érzelmek, lelkesült imák, felajánlások
szembesítenek is azzal, hogy bizony „odalenn” gyakran csak sötétségben botorkálok, a porban, s nem sikerül megvalósítani azt a sok szép
vágyat…
A kegyelmek emléke azonban – és az Úrral való újabb „találkozások” – fel is szíthatják az éppen csak pislákoló lángocskát, hogy újból
„lángoljon a szívünk”, és új erıt kapjunk a Mennybıl az út folytatásához. És talán az Úr erejével így olykor-olykor kicsit közelebb kerül
egymáshoz a szó és a tett, a vágy és a valóság.
A szentek életében az egyik nagy csoda, hogy ık tökéletesen megélik, valóra váltják az Evangéliumot – a szavaik és a tetteik teljesen
fedik egymást. Sajnos én még messze vagyok ettıl. Mégis azt gondolom, hogy a Szentlélek kelti bennem is ezeket a vágyakat, hogy legalább törekedjek – ha töredékesen is – megvalósítani az életemben azt,
amire İ az imában belsı indítást ad.
Utoljára az elsı fogadalomtétel elıtti lelkigyakorlaton éreztem úgy,
hogy a Mennyországban vagyok… – írtam a lelkigyakorlat elsı napján. –
Itt most megint olyan boldog vagyok… Úgy éreztem, nem kívülrıl érkeznek hozzám a szavak, hanem valahol belül, a lelkem mélyén szólít meg,
beszél hozzám a bennem lakó Úr – most ezen az Atyán keresztül…
Azért emellett még nem tőnt el egészen a puszta, az én pusztaságom
sem. Elvezeti Isten az ı népét a pusztába, és ott a szívére beszél… Kérem,
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hogy beszéljen a szívemre, hiszen annyiszor beszennyeztem azt a Templomot, amit İ fel akar építeni bennem – belılem – Önmagából. …
Jézusom, szeretnék újból, egészen, mindenestıl a Te kezedbe esni.
Szeretném, ha egészen szabadon járnál-kelnél bennem, ha átjárnál bennem minden, legapróbb rejtett zugot, ha elégetnél bennem mindent, ami
akadályoz abban, hogy egészen a Tiéd legyek.
Jézus, foglalj le Magadnak egészen, tégy pecsétet rám, hogy egészen
Neked szentelt legyen ez a hajlék, a te templomod, a Te otthonod. Ámen.
… A templom, ahol Isten van jelen, egy darab mennyország – és kívül
ott a világ, amely nem tudja, hogy itt van a földön a Mennyország.
És ez a hivatásom (a hivatásunk), hogy odavigyem a világot Istenhez, könyörögjek érte, hordozzam a világ bőnét, Jézussal egyesülve.
Igaz, én olyan keveset vagyok képes elhordozni – de İ viszi a Keresztet,
az İ vállára nehezedik a bőn terhe. És megengedi, hogy a mélységbıl kiáltsunk Hozzá…
Uram, akkora bennem most ez az őr, a Te hiányod – tudom, hogy most
is keresel engem, hogy Jelenléteddel be akarod tölteni ezt az iszonyú őrt…
Mekkora fájdalom lehet Neked, amikor keresel minket, és nem válaszolunk Neked, mennyire égethet Téged a visszautasított Szeretet. Uram,
mi Nélküled bénák, tehetetlenek vagyunk, a Te hívásod, kegyelmed nélkül
nem vagyunk képesek elindulni Feléd. Megkötöz és lebénít a bőn. De Te
azért jöttél, hogy megkeresd, ami elveszett, Te magad sietsz elénk, Istenem – és átölelsz Szereteteddel….
Uram, tudom, hogy szíveket keresel, ahol megpihenhetsz… olyan szíveket, amelyek örömmel fogadnak be Téged, Utánad vágyó szíveket. Kiüresedett szíveket, amelyek egészen a Tieid lehetnek, amelyek szabadok
minden más szeretettıl, és amelyeket egyedül a Te Szerelmed tölthet be, a
Te végtelen, emésztı tüzed gyújthat lángra. Olyan szíveket keresel, amelyek egyek lesznek a Te Szíveddel, a Te Szerelmeddel szeretnek – és készek Veled együtt áldozatul adni önmagukat. Te vagy az Egyetlen Áldozat, mi csak odatehetjük a mi apró áldozatunkat a Te Kereszted lábához,
és kérhetjük: fogadd el, Uram, ezt a csekélyke áldozatot, vedd a kezedbe
és tedd a Te Áldozatod részévé, változtasd át, hogy tiszta, szeplıtelen áldozat lehessen – a Te érdemed miatt egyedül. Ámen.
(Itt meg kell hogy jegyezzem: ezeket az imádságokat nagyon erısen inspirálták a lelkigyakorlatot vezetı atyának a meditációi, azokra való válaszok
ezek az imák.)
…Istennél nem az számít, amilyen most a templom, hanem amivé
lesz végül – ezt látja már most – írtam mintegy összegezésként. – Még a
küzdelem sem számít…
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A lelkigyakorlat utolsó napján, a szentmise utáni Szentségimádás
közben született ez a kis „meditáció”:
A templom áll, de üres még… Minden az Úrnak készült benne – de
az Úr még nincs jelen… És akkor helyére kerül a SZÖVETSÉGLÁDA –
és az Úr fényes felhıje leereszkedik a templomra, az Úr Jelenléte beárnyékozza a templomot, az Úr Lelke kiárad rá, és felszenteli, Jelenlét
helyévé – az Úrnak szentelt hellyé teszi. Az Úr dicsısége beragyogja,
betölti a templomot – és kiárad a Fény a világra… A templom kapuja
nyitva – bejöhetnek oda, akik találkozni akarnak a Feltámadottal… De
a Szentélyt elrejti, eltakarja a világ elıl a kárpit, a függöny – a Szentek
Szentjébe csak az Úr léphet be…

Krisztusban járok-kelek
„Jobb nektek, ha én elmegyek – mert ha nem mennék el, nem jönne
el a Vigasztaló. Ha elmegyek, elküldöm nektek – és İ majd elvezet titeket a teljes igazságra, hogy Én az Atyánál (az Atyában) vagyok… És
helyet készítek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol én. Csak egy rövid
idı, s nem láttok – de újból megláttok, és örül majd a szívetek… Tanúságot tesztek Rólam – és Én veletek leszek minden nap a világ végéig.” – Ezek a jézusi ígéretek visszhangoznak most a bensımben – írtam a lelkigyakorlat utáni napokban.
Szentség-imádás alatt – miközben azt a rózsafüzér-titkot forgattam
a szívemben, hogy „aki a Mennybe fölment” – eszembe jutott egy a
lelkigyakorlaton született „elmélkedésem”, imám, amit megpróbáltam
írásban is felidézni:
Jézus, az Ige, az Atya Egyszülöttje egészen kiüresítette Önmagát értünk, lemondott dicsıségérıl, az Atya mellıl, a Mennybıl alászállt hozzánk, hogy minket újból felemeljen az égbe, hogy részesei lehessünk az İ
dicsıségének, melyben a világ kezdete óta része volt. Mekkora önkiüresítés ez az İ részérıl!
És ma az jutott eszembe: amikor Jézus visszament az Atyához – és
magával vitte a megdicsıült emberi természetet is – , mekkora örömujjongás, milyen nagy Találkozás volt, lehetett ez – az Atya és a Fiú újból
eggyé lettek egészen. (Jézus sohasem vált el Atyjától, mégis elszenvedte
valamiképpen az emberségébıl adódó korlátokat.) Újból találkozott egymással az Atya és a Fiú, „szent csókban, ölelésben” egyesültek – és ebben
az ölelésben ott az emberi természet! –, eggyé lettek újból a Szeretet
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Lelkében, a Szentlélek tüzében – ezért tudta elküldeni Jézus nekünk a
Vigasztalót az Atyától. A Lélek kiáradt ebben a nagy, szerelmes Találkozásban – ezért jöhetett el Pünkösdkor olyan viharosan.
Az apostolok (és azóta mindenki, akinek nyitott erre a lelke) a Lélekben találkoztak Jézussal és egymással – így lettek a Lélek templomai,
szentek, testvérek Krisztusban. A Lélek nyitja meg a szemünket, hogy
felismerjük Jézust a Kenyértörésben – és felismerjük İt a Testvérben; İ,
a Lélek teszi Jelenvalóvá az Urat minden pillanatban, mindenütt és mindenben.

***
Az atya meditációi olyanok voltak a lelkemnek, mint a pusztának egyegy kiadós esı: felüdítették, de a puszta azért még puszta továbbra is…
Alapélményem a lelkigyakorlat óta – írtam néhány héttel késıbb –,
hogy egészen semminek érzem magam, elveszettnek Isten emésztı tüzében. Hogy semmit nem tehetek, semmire nem vagyok képes Nélküle, mindent İ tesz bennem, általam, minden az İ mőve, ajándéka – egyedül İ
Van, İ létezik… És nemcsak én, hanem minden és mindenki semmi –
csak Isten él, İ van mindenben…
Nagyon érdekes, hogy a pusztai vándorlás folytatódik – bár az
„éden”, a Kert emléke bennem él. (Az atya egyik meditációja a Kertrıl
szólt.) A Kígyó ott leskelıdik rám a pusztában, és el akarja hitetni, hogy a
Kert nem létezik… „Erısen álljatok ellen a hitben”… De a kígyó épp a
hitemet akarja elvenni… Ez az a Szent Pál említette „jó harc” ? („A hitemet megtartottam…”) Elfogadom hát a küzdelmet – a világért is…
És a legkülönösebb, hogy ezzel együtt itt van a hit fénye, a Világosság – a Kert, amelyben járok. Krisztusban járok-kelek, İ itt van, İ a Jelenlét. Másmilyen Jelenlét ez, mint az Édenben… elrejti Magát bennem, a
Teremtésben.
(Nem tudom megmagyarázni, hogyan lehetséges ez a kettısség.)
Valószínőleg a hit útjára vezet az Úr…
A Keresztáldozat megismétlıdik minden egyes szentmisében – Életet,
az Élet Kenyerét adja a világnak. Életet fakasztó Áldozat.
A Kereszt összeköti a földet és az eget, felemeli a földet az égbe. Itt
van már az új ég és új föld. Krisztus a saját Testében döntötte le a válaszfalat (till. a Menny és a föld közötti válaszfalat).
Jézus az enyém, a Jegyesem, de nem birtokolhatom – mert İ Úr,
Uram – akkor jön és akkor megy, amikor Neki tetszik…
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Formálj át a Te képmásodra, Uram!
„Milyen fontos, hogy legyenek szentek!” – ma is, hogy szentek legyünk, mások, a világ miatt is, még ha csak töredékes szentek is… (Errıl írtam egy kis elmélkedést a lelkigyakorlatot követıen.)
Manapság nem nagyon merjük kimondani, leírni ezt, pedig az
Egyház – a Szentírás nyomán – egyértelmően tanítja: minden megkeresztelt ember meghívást kap Krisztus követésére, a szent életre.
Újra kell értelmeznünk a „szent” szót is, visszaállítva eredeti jelentését. Ugyanis az evilági nyelvhasználatban meglehetısen eltorzult
– gondoljunk csak a nem éppen hízelgı „szentfazék” kifejezésre. Keresztény (katolikus) körökben pedig inkább csak az oltárra emelt
szentekre értjük – elfeledkezve arról, hogy az életszentségre törekvés
nem a kanonizált szentek kiváltsága, hanem minden keresztény életfeladata kell hogy legyen. (II. János Pál pápa különösen sokat buzdított erre.)
A Szentírás Isten régi és új választott népét egyaránt szent népnek,
szent nemzetnek nevezi, és fel is szólítja Isten az övéit: „Szentek legyetek, mert én, az Úr szent vagyok!” Pál apostol az elsı keresztény
közösségek tagjait egyszerően „szenteknek” szólítja sok helyen.
A mai missziós helyzetben nem is lehetünk keresztények másképp,
csak ha „szentek” vagyunk és szentül élünk – a fenti értelemben.
(Hogy az életszentség milyen fokára jutunk el ebben az életben, az
Isten ingyenes kegyelmétıl és a mi válaszunktól függ. Egyébként nem
jó vizsgálgatni, hogy hol is tartunk a tökéletesség útján – ezt egyedül
Isten látja, és esetleg İ feltárhatja annak, akit lelki kísérıül ad mellénk.)
A lelkigyakorlat utáni feljegyzéseimben így folytattam az elmélkedést errıl a témáról:
Úgy szeretném, ha T. atya szent lenne valóban… Múltkor eszembe
jutott a Fiorettibıl egy epizód. Egy paraszt odamegy Szt. Ferenchez,
és azt mondja neki: – Aztán tényleg olyan jó légy, mint amilyennek
mondanak az emberek, különben sokaknak csalódást okozol, sokak
hitét megrendíted…
A „szent” megjeleníti, jelenvalóvá teszi önmagában Krisztust az
emberek között, és sokan így, más embereken, a köztünk élı „Krisztu134

sokon” keresztül kapnak hitet, tapasztalják meg Isten Szeretetét, azt,
hogy İ Van – itt van köztünk (bennünk) ma is, itt jár a földön, „körüljár és jót tesz” ma is.
Amikor hagyom, hogy megépítse bennem Isten az İ templomát,
hagyom, hogy eltöltsön az İ Szeretetével – ez nem (csupán) magam
miatt jó, hanem Miatta, Aki ki akarja árasztani rajtam keresztül is az
İ Szeretetét, Életét. Elsısorban azzal tudok evangelizálni – hirdetni
az Örömhírt –, ami vagyok – amivé Isten tett engem…
Ha elszakadok a szívemben Jézustól – semmit sem tudok tenni…
Isten elfogadja tılem azt a nagyon keveset, amire képes vagyok
most, azt a kevés tettet – megáldja és megszaporítja…
İ egészen más szemmel értékeli, nézi a mi tetteinket, mint ahogy
mi szoktuk nézni ıket. A legkisebb tett értékesebb az İ szemében, ha
az a tiszta szeretet tette, mint akár egy egész napi nyüzsgés. Hozzá, a
Végtelen Szeretethez képest alig van különbség a tettek „nagysága”
között. Annyira semmi, amit én tenni tudok – egyedül a Szeretet teheti
értékessé, kedvessé a tetteimet és egész önmagamat Elıtte – az a Szeretet, amely Belıle forrásozik, az Élı Vízforrásból fakad.
Ezt most egy bizonyosságként kaptam, hirtelen, belülrıl világosan
állt elıttem ez az igazság… Éreztem, hogy az Atya szeret, nem a tetteimért, hanem mert Benne létezem, az İ számára létezem, Jézus
életét élem…
„Ne bántsátok ıt, hiszen jót tett velem” – vette védelmébe Jézus
Mária Magdolnát, aki imádta İt („csak”). Az ima is jótett – Jézussal
teszek jót, amikor imádom, vigasztalom, engesztelem İt a bőnökért,
könyörgök Isten Irgalmáért…
Azután néhány nap múlva megtámadódott bennem ez a kegyelem,
feljegyzéseim tanúsága szerint:
Nagyon gyötrıdtem emiatt, és a Szentírásból kértem választ. Többször is „nyitottam” – már régen folyamodtam ehhez a módszerhez, de
másképp nem válaszolt az Úr, a lelkiismeretemen keresztül sem, hogy
mit kíván İ tılem. (Igaz, már sokszor „megmondta”…)
Elıször Jeremiás Siralmainál nyílt ki a Bibliám. Igen, bőnös vagyok, és bőnös ez az egész nép, bőnösek a papjaink is – és a „próféta”
odaviszi Isten elé a maga bőneit és az egész népét, és leesdi Isten Irgalmát. Szükség van olyan emberekre, akik sírnak a népért – az Egyházért…
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Azután azt nyitottam, hogy amikor meghívnak valahova vendégségbe, ülj az utolsó helyre. Igen, erre tanít Jézus, hogy úgy ajánljam
fel magamat, ahogy vagyok, fogadjam el a gyengeségemet, a kicsinységemet, az utolsó helyet – azt, hogy nincs mivel dicsekednem, egyedül Vele, Benne „dicsekedhetem”. … Nem baj, ha nem vagyok „nagy”
a magam és a mások szemében – İ ebben a szegénységben, kicsinységben akar megtartani, így vagyok kedves Neki. Nincsenek érdemeim, Isten kegyelmébıl vagyok, ami vagyok.
Kegyelmébe öltöztet, és elrejt a tekintetek elıl – a magam ítélı tekintete elıl is. İ a szívemet kéri, hogy egyedül Benne bízzak, Belé
vessem minden reményemet… És amikor megkicsinyedek a magam és
a mások szemében, amikor megsértenek – İ nyújtja felém a Kelyhet…
Ezért áldanom kell az İ Keze érintését. Tudom, hogy a javamra teszi,
ha keserő is idınként a kehely…
(Nagyon érzıdik itt is a lelkigyakorlatot vezetı atya meditációinak
a kegyelme és gyümölcsei.)
Harmadszorra ugyanott nyílott ki a Szentírásom, ahol elızıleg,
csak most a másik oldalt néztem. „Aki nem veszi fel a maga keresztjét, az nem lehet a tanítványom…” Most nekem ebbıl a maga kapott
külön hangsúlyt. Hiszen ezt már máskor is „megkaptam” Jézustól: azt
a csekély áldozatot kell megtennem, amit a mostani feladataim kínálnak, azokon belül adja meg Jézus a keresztet, a lehetıséget önmagam
megtagadására, arra, hogy túllépjek magamon, a korlátaimon. Abban a kevésben legyek hőséges, állhatatos, amit İ rám bíz…
És a negyedik „üzenet” ugyanitt, egy bekezdéssel följebb: Menj ki
az utakra, és hívd be a vakokat, a sántákat, a nyomorultakat, hívj be
mindenkit, hadd teljen meg a házam! Régi kedves „igém” ez – ez a
küldetésem pontosan, milyen jó, hogy ebben is erısít az Úr. Nem a
„meghívottakhoz” küld elsısorban, hanem az útszélre, azokhoz, akik
nem is hallották talán a lakoma hírét, de éheznek, fáznak, mezítelenek,
betegek, rongyosak – még ha nem is tudnak errıl.
A lelkigyakorlat, az atya meditációi megerısítették bennem az
imádkozó hivatást-küldetést – azt a bizonyosságot, hogy számomra a
legfontosabb Isten imádása, engesztelése…
Isten egészen közeli és ezzel együtt elérhetetlen távolságban lakik,
emésztı Tőz, akit nem érinthetek meg, akinek a Fénye megvakít. Sötétség és Fény egyszerre – beragyogja az én sötétségemet és elvakítja a
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szememet. Nem nézhetek Rá. İ az Úr, az egyetlen Élet – én semmi vagyok, egészen semmi.
Uram, végy a kezedbe engem, és alakíts tetszésed szerint, formálj a Te
képmásodra, élj bennem, hogy éljek! Te vagy az Élet, nélküled semmi vagyok, egyedül a Te kegyelmed éltet – Benned, Belıled, Általad élek, Istenem és Mindenem! Gyújtsd meg bennem a Te tüzedet, hadd legyek a Te
Fényed, Istenem, hadd vigyelek el Téged azoknak, akik sötétségben, a halál
árnyékában ülnek, akik éheznek és szomjaznak Téged, de nem találnak.
Ide hozom ıket Eléd, hogy bennem találkozhassanak ık is Veled, Feltámadt Krisztus! Áraszd ki Lelkedet rájuk, Uram, teremtı Szeretet, hogy
életre keljenek a Te leheleted melegében. Világosítsd meg ıket Fényeddel,
hogy felismerjenek és befogadjanak Téged, örök szeretet, téged, Élet Ura,
aki Vagy, aki Közellét vagy, Velünk vagy.
Uram, tekints rám, és könyörülj rajtam, növeld a hitemet, kérlek, Jézusom. … Akarok hinni és bízni Benned, Uram, akarok a Tiéd lenni…
Jézus, Uram, hogy szeretnélek Téged kiosztani a világnak! Szeretnék
kenyér lenni a Te kezedben, akit Te a kezedbe veszel, megáldasz, a Te Testeddé, élı kenyereddé – Önmagaddá változtatsz, megszaporítasz, és táplálod
vele a Te népedet. Kérlek, Te ossz ki engem, úgy, ahogy Te akarod… A Te
kezedbe teszem, Uram, minden percemet, a gyengeségemet, az öt kenyeremet és két halamat, az ürességemet, semmisségemet – Te töltsd be, Uram,
Önmagaddal, a Te Életeddel. Add, hogy jól sáfárkodjam azzal a kevéssel,
amit rám bíztál, hogy abban a kevésben tudjak hőséges lenni – hogy kedvedet találd bennem, Uram…
A Lélek, a Te Lelked tehet egyedül kedvessé, széppé Elıtted – és önmagam elıtt –, a Lélek, Aki által megfogant bennem a Te Fiad élete – az Örök
Ige temploma lettem így, a Te templomod. És itt van bennem, a Szentélyben
az Úr, a Feltámadt Jegyes – ha nem is érzem Jelenlétét, ha nem is hallom
hangját.

A csendben, a mélyben szól, imádkozik bennem az İ Lelke kimondhatatlan sóhajtozással. Krisztus Lelke imádkozik bennem – és
ez az ima kedves kell hogy legyen Elıtted, Atyám, Istenem. A teremtı
Lélek formálja bennem a Fiú Arcát…
Közösségünk nem együttlakó testvérei hetente találkoznak kiscsoportos keretben – így kapcsolódunk be a nagy közösség vérkeringésébe. (Az üldözések éveiben ez a forma biztosította a Társaság
fennmaradását, de ma is létezik és fontos számunkra ez az életforma.)
Az együttlétek alkalmával megosztjuk egymással életünk eseményeit,
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apostoli szolgálatunk örömeit, nehézségeit, gondolatainkat, és odatesszük mindezt imában az Úr elé.
Április végi csoport-összejövetelünkön a közös ima során egészen
megragadott a Lélek. Megpróbáltam utána emlékezetbıl leírni azt az
imát, amire ott a Lélek indított. Az írott szó persze nem képes visszaadni azt a tüzet, amit közben engedett átélnem az Úr, és a tartalmát is
csak töredékesen tudtam felidézni.
Egyedül a Lélek képes lángra gyújtani a szívünket, Jézus Lelke.
Hiszen Jézus azt mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.
Mennyire szeretném, ha már lángra lobbanna.” (Lk 12,49.) İ a Te
szívedben is (aki olvasod e sorokat) meggyújtja Szeretetének tüzét
– ha beengeded İt a szívedbe, életedbe. Az isteni Magvetı elveti
benned Szeretetének magvait, s – ha jó földnek bizonyulsz – kicsíráznak és növekedésnek indulnak ezek, hogy végül égı csipkebokorrá
tegyenek – Isten Jelenlétének helyévé, élı templomává.
Persze nem mindig érezzük ezt a tüzet, gyakran csak a gyümölcseirıl tudható, hogy ég, világít bennünk. Jézus azt akarja, hogy az İ Szeretete kiáradjon rajtunk keresztül a világra, életet adjon a világnak. –
Kérem İt, hogy árassza ki Szeretetét, Életét az én szegényes, egyszerő szavaimon keresztül – ezen az imán keresztül is:
Uram, Jézus Krisztus, hálát adok a Te Keresztáldozatodért – hogy kiüresítetted Magadat, s egészen szegényen, szolgaként jöttél közénk. Lemondtál arról a dicsıségrıl, amelyben a világ kezdete óta részed volt, és leszálltál közénk a Mennybıl, az Atya mellıl, hogy egészen egy legyél velünk.
Köszönöm, Uram, a Te Kereszted édes gyümölcsét, az Oltáriszentséget.
Te vagy a Mennybıl alászállt élı Kenyér, az örök élet Kenyere – Te saját
magaddal, a Te Testeddel táplálod népedet.
Hálát adok, Uram, azért a tüzért, ami a Te Szívedben ég – és amit kiárasztasz ránk, hogy felmelegítsd, felizzítsd a mi szívünket, hogy átjárd a
szívünket a Te Szereteteddel, és így a Te Szereteteddel szeressünk.
Hálát adok, hogy kiárasztod rajtunk keresztül is a Te Szereteted, hogy
fel akarod izzítani a Te Szívedben égı Szeretetlánggal a langyos szíveket.
Hálát adok, Uram, hogy szüntelenül zörgetsz a szívek ajtaján, be akarsz
lépni az emberszívekbe, fel akarod gyújtani bennük a Te tüzedet. Te azért
jöttél közénk, hogy tüzet gyújts a világban – és annyira szeretnéd, ha lángba
borulnának, és Benned egyek lennének az emberszívek. Kérlek, Jézusom,
járd át Szerelmeddel a Te Tested, néped langyos tagjait is…
Hálát adok, Uram, hogy megígérted: nem hagylak árván titeket, hanem
ha majd elmegyek az Atyához, elküldöm nektek a Lelket, a Vigasztalót, ki-
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árasztom rátok Atyám ígéretét. Hálát adok Neked, Jézus, hogy kiárasztod
Lelkedet és megújítod Egyházadat, Jegyesedet – mert hőséges vagy, és véghezviszed mővedet bennünk, közöttünk, felépíted a Te Országodat.
Hálát adok, Uram, hogy Te vagy az Egyetlen Áldozat – hogy Önmagadat ajánlod fel értünk az Atyának, és így kedves lehet a mi áldozatunk, mert
Te ajánlasz fel minket, és mi a Te Áldozatoddal egyesülve ajánlhatjuk fel
magunkat az Atyának. Ámen.

Kb. egy hónappal a lelkigyakorlat után jegyeztem fel:
Valóban mindenre a Kereszt a megoldás. … İ az Áldozat, a Bárány – és én az İ jegyese vagyok, a Keresztrefeszítetté, Vele kell egynek lennem. A Szeretettel, aki Önmagát adta értem – nekem is oda
kell magamat adnom Érte és azokért, akik Benne testvéreim.
Odateszem az Oltárra, az İ Keresztje elé önmagamat, az egész önzı
magamat, a magam szeretését, féltését, sajnálatát – és kérlek, Uram, Jézusom, változtasd át ezt a csekély, semmi áldozatot, tedd a Te egyetlen áldozatod részévé, alakítsd át Önmagaddá, hogy egészen egy legyen Veled,
meghaljon és feltámadjon Benned…
Kérlek, Atyám, áldd meg ezt az apróka áldozatot, fogadd el Fiad szent és
szeplıtelen Áldozatával együtt, Vele egyesülten, hogy egészen a Tiéd legyen,
visszaadja önmagát Neked, hiszen téged illet meg ez az áldozat, Te vagy a
jogos, az egyedüli tulajdonosa – ı a Te birtokod, gyermeked.
Kérlek, Szentlélek, Szeretet Lelke, Irgalom és minden Vigasztalás Istene, a Szent Szőz Jegyese, árassz el engem Önmagaddal, foglalj le engem,
tégy pecsétet rám, hogy elzárt kert, lepecsételt forrás legyek, és hirdessem a
Te nevedet – Isten dicsıségét, hogy hirdethessem a foglyoknak a szabadulást – a Szabadítót, a vakoknak a látást, a betegeknek a gyógyulást – a Gyógyító Krisztust.
Mária, Édesanyám, a Lélek Jegyese, könyörögj értem, hogy én is, az én
gyarló testem és lelkem is felvétessen a Mennybe, és ott éljek, a Szentháromság Közösségében (már most), átizzítva Isten Szeretetétıl … Isten, az én
Uram, Istenem éljen bennem egészen, az Övé legyek mindenestıl, az İ
gondolata, szava, ı legyen az én Életem – és rajta kívül ne szeressek, ne ismerjek senkit és semmit, ne legyen semmi más javam, egyedül csak İ.
Ámen!
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Merítsetek az Élet Vizébıl!
Az örökfogadalom valóban olyan, mint a halál – írtam a fogadalomtételem (1991 pünkösdje) után –, eddig nem gondoltam erre, ill.
nem éltem ezt így meg, csak hallottam másoktól… Nekem ez egészen
pozitív lett: a halálban örökre egy leszek Jézussal – és most, az örökfogadalomban is örökre odaadom magamat Neki, örökre egy leszek
most már Vele, egy vagyok Vele, aki a Jegyesem. Örökre hozzákötöm
magamat, és İ örökre elfogad engem, hogy ezután már csak Vele,
Benne létezzek.
Tulajdonképpen a keresztségben gyökerezik az Istennek szentelt élet, a keresztségi fogadalom radikális megélése. A keresztségben
meghal a régi ember, és megszületik vízből és Szentlélekből az új ember,
Jézus Krisztus képmása, Isten fogadott fia. Az Istennek szentelt élet jel – a
mennyei állapot elővételezése már itt a földön. A Mennyben mindannyiunkat egészen betölt és eggyé tesz Isten Szeretete. (Folytatom az idézetet.)

Az egész ünnep olyan mennyei Jeruzsálem volt.
Azért tövise is akadt: a lelkiatyám, akihez (akkor) már öt éve jártam gyónni, és akinek olyan hálás voltam és vagyok szeretetéért, vigasztaló, Lélekbıl fakadó tanácsaiért, ígérte, hogy eljön, bár csak késıbb tud odaérni. Egyik elsıfogadalmas testvér is hívta mint
lelkiatyját, s mind a ketten szóltunk, hogy L. Zoltán atya késıbb érkezik – mégis ki lett zárva szegény, hiába csengetett, nem hallottuk meg.
Így egy óra hosszáig kinn fagyoskodott a hideg, esıs, barátságtalan
idıben, s csak a végén tudott bejönni. És akkora békével, olyan szelíden mondta: felajánlotta értünk. Nagyon bántott ez, de biztosan így
volt jó, ahogy Maja, egyik legkedvesebb testvérem mondta. Szerinte
mindig kell valakinek áldozatot hoznia fogadalomtételek alkalmával,
és úgy látszik, most Zoltán atya volt a legkészségesebb a szenvedésre,
áldozatra.
Elsı lelkiatyám, K. Sanyi atya viszont ott volt – bár nem miattam
jött el, mégis örültem neki.
Nagy örömöt, ujjongást éreztem a fogadalomtétel után – és olyan
fájdalommal éltem meg a következı csoport-találkozónkon, hogy nem
tudom átadni ezt a belsı örömöt a testvéreknek. Olyan levertek voltak
valamennyien, talán egy testvért kivéve. Hála Istennek, a közös ima
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során a Szentlélek áttörte ezt a „nyomott” légkört – amit azt hiszem, a
gonosz lélek idézett elı.
Egyébként a fogadalomtételek elıtti héten én is nagy sötétséget
éltem meg a közösségi együttlétünkkor, ami hirtelen tört rám, és nem
tudtam az okát. Ágnes mondta utána, hogy ez a gonosz lélek támadása
volt, és talán mások (elsıfogadalmasok) terheit is hordoztuk így néhányan, akik szintén megkísértıdtünk. Belılem már másnapra el is múlt
az a nagy sötétség.
Megint egy idézet az örökfogadalom utáni jegyzeteimbıl:
Tegnap, ahogy mentem az utcán, ujjamon az IHS monogramos
győrővel, arra gondoltam: nekem most már végleg és sokszorosan a
Mennyben van a hazám, az otthonom, hiszen ott van az én Jegyesem,
Akihez hozzákötöttem az életemet. Ez a győrő látványos jele annak,
hogy nem evilágból való vagyok – ahogyan Jézus mondja és Pál
apostol (hogy till. a Menny a mi igazi hazánk). Minden keresztényre
érvényes ez, de rám, aki egészen szorosan odakötöttem az életemet
Istenhez, fokozottan…
Kértem az Urat, hogy jól éljek az İ kegyelmeivel, ajándékaival. İ a lelkem mélyén ezt válaszolta:
– Azt kívánom, hogy add vissza Nekem, tedd egészen az Én kezeimbe
az ajándékaimat. Majd Én magam gondoskodom róla, hogy ne tékozold
el, Én fogom kiosztani annak, akinek Én akarom, akkor és úgy, ahogyan Én akarom. Tıled csak a bizalmat, a feltétlen bizalmat kérem most
is – és a feltétlen engedelmességet. Mindent egyedül Tılem várj, ne
akarj te magad semmit se tenni, engedd, hogy kiáradjon belıled az Én
Életem, Erım, Kegyelmem! Úgy szomjazom a szíveket … engedd, hogy
rajtad keresztül is megitassam az Én nyájamat, az Én népemet, hogy elvezessem ıket az Élı Vízforráshoz!

– Jézusom, a Te oldalsebedbıl árad örökké, végtelenül az élı
Víz, az Élet Vize, Te onnan táplálsz minket, Önmagadból itatsz és
etetsz meg minket, rossz, hálátlan népedet, akik annyiszor eltékozoljuk kegyelmeidet…
(Jézus a lelkem mélyén így biztatott:)
– Jöjj oda, az Irgalom Forrásához, és igyál Belılem – hogy eltöltsön
téged az Én Irgalmasságom! Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
Nem azért jöttem, hogy elítéljelek titeket, hanem hogy megmentsem és
üdvözítsem, ami elveszett. Merítsetek hát Belılem, az Üdvösség
Forrásából! Az dicsıíti meg az Én Atyámat, ha Bennem maradtok…
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Olyan távolinak éreztem az Urat, a „szívemet”, a bensımet pedig hidegnek (annak ellenére, hogy valamilyen módon engedte
„meghallanom” az İ válaszait). İ azt akarja, hogy önmagáért
szeressem, és ne az ajándékaiért – ezt világította meg számomra.
– Uram, Feltámadt Krisztus, én nem érinthetlek Téged… Te
vagy az Úr!
A Mindszenty-temetés után papírra vetett gondolataimat szeretném
még idézni:
A papok „felvonulása” olyan volt, mint a mennyei Jeruzsálemben a 144 ezer választotté – akik nem szennyezték be magukat, fehér ruhába öltözteti ıket a kegyelem, a szentség. A fehér ruha – Isten teljesen ingyenes ajándéka, kegyelme – eltakarja, elrejti a bőnt,
a bőnöket… Isten, kizárólag kegyelembıl, egészen tisztává, szentté,
szeplıtelenné teszi papjait, és az egész Krisztus-Testet is ebbe a
fehér ruhába öltözteti a Kegyelem (a keresztség!).
Minden egyes megkereszteltet, aki tagja a Krisztus Szent Testének,
tisztává, folt és szeplı nélküli jegyessé teszi a rá harmatozó szent Vér,
a Megváltó Kereszt, az Úr oldalából fakadó legtisztább, édes forrás, az
Élı Víz. Isten Önmagába öltöztet minket, Kegyelmébe öltöztet,
hogy „ne lássa meg” bennünk a bőnt, Krisztus, a Fiú beszennyezett Arcát. Krisztus Szent Arcának Fényébe öltöztet, beragyog
minket az İ Fénye, hogy „megvakítsa” az Atya ránk tekintı szemét, és İ Fiát, Fia Arcát lássa bennünk. A Bárány, Isten Báránya
elveszi a világ bőneit.
És Édesanyánk szüntelenül „ránk adja” a Kegyelem fehér, hótiszta
ruháját, kikönyörgi, leesdi számunkra Isten Irgalmát, befedi vele a mi
mezítelenségünket, sebes-véres testünket. Édesanyánk könnyeivel
áztatja, mossa tisztára az İ Fiának Szent Testét.
A megkereszteletlen ember mezítelen, nem fedi be a Te Irgalmad,
Uram, nem ragyogja be a Te Fényed, ingyenes Kegyelmed, sötétségben van. Mennyivel nehezebb az ilyennek bejutnia az Isten Országába!
És persze annak is, aki beszennyezte fehér ruháját (melyet a keresztségben rá adtál), aki elveszítette a Kegyelem „mennyegzıs köntösét”. Milyen nyomorúságban van az ilyen ember, mindenét eltékozolta, elveszítette az Eget, és már csak a föld sarát tapossa, a földre sze142

gezi a tekintetét, nem tud és nem mer az égre nézni, nem lát Téged,
Végtelen Szeretet, a bőn vakká tette a szemét.
És Te aggódva figyeled, lesed ıt, hogy mikor tér már meg az atyai
házba. Szüntelenül küldöd neki tekinteted fénysugarát, hogy megvilágítsd, világosságot gyújts benne, hogy vágyat ébressz benne Magad
után, Szeretet Istene.
És minket, a Te gyermekeidet, képmásaidat, jegyeseidet is szüntelenül ösztönzöl, kérsz, hogy odavigyük Hozzád a tékozló fiakat, ébreszted bennünk a Te Szeretet-szomjadat, könyörögsz és szenvedsz
bennünk értük, hogy megmentsd ıket. Hiszen Te nem akarod a bőnös
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen.
Mekkora sötétség, melyet a Te Fényed sem tud bevilágítani, amely
eltaszít magától, nem fogad be Téged, Örök Fény, Isten Egyszülöttje.
Nem magyarázható ez a sötétség, visszautasítás másképp, csak a pokol, a tagadás szellemének örök sötétségével…
Dicsıség Neked, Istenem és Mindenem, Szerelmedért az ember iránt, aki pedig hőtlenül elhagyott Téged, Végtelen Szeretet,
hátat fordított Neked, és Te mégsem feledkezel el róla, megalázod
Magadat, és állandóan szólongatod, hívod a közeledbe, keresed…
Otthagytad a Mennyet, az Atyát, elszakítottad Magadat Önmagadtól, Egyetlen Isten – Szentháromságos Isten –, és eljöttél közénk. Betérsz a mi sötét, sivár, szennyes hajlékunkba, hogy üdvözíts minket, hogy üdvösség köszöntsön Házad népére.
***
Az örökfogadalmam óta eltelt idı a csendes érlelıdés ideje –
melynek során az én „féltékenyen szeretı” Uram fokról fokra megszabadít mindentıl, ami megosztottá tehetné a szívemet – hogy egyre
teljesebben megajándékozhasson engem Önmagával, hogy İ lehessen
egyedüli „kincsem”. Ezért a „kincsért” érdemes mindent odaadni.
Hiszen:
„Hasonlít a mennyek országa a szántóföldön elásott kincshez. Egy
ember megtalálja a kincset, de titokban tartja. Aztán nagy örömében
fogja magát, eladja mindenét, amije csak van, és megveszi a szántóföldet.” (Mt 13,44.)
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A Feltámadt Krisztus valamennyiünk ajtaján zörget, bebocsátást kérve, de olyan sokan ma sem fogadják be İt:
„Az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít, a világba
jött. A világban volt, a világ İ általa lett, mégsem ismerte föl İt a világ. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten
fiává legyen, annak, aki hisz İbenne.” (Jn 1,9-12.)
És még mi is, akik hiszünk İbenne, milyen sokszor nem fogadjuk
be İt, visszautasítjuk Szeretetét, ajándékait. „Mindnyájan az İ teljességébıl merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.”(Jn 1,16.)
Isten valamennyiünket eláraszt kegyelmeivel, de mi olyan keveset
fogadunk el Tıle – vagy elfogadjuk, de nem jól élünk ajándékaival.
Visszatekintve eddigi életemre, látom, mennyi kegyelemmel halmozott el engem is – amiért hálát adhatok Neki és dicsıíthetem İt –,
és én milyen rosszul éltem, élek ajándékaival. Ezért kérek mindenkit,
aki elolvasta vallomásomat: imádkozzanak értem, hogy hőséges tudjak lenni Isten Kegyelméhez – mindvégig.
*******
Az Egyház – a Bárány Jegyese – és annak minden tagja a
Mennyei Jeruzsálem elıképe. Szent János apostol a Jelenések
Könyvében így tesz tanúságot az új Teremtésrıl (Jel 21,1-7. 22,4-5.
14-17/b):
„Akkor új eget és új földet láttam… láttam, hogy a szent város, az
új Jeruzsálem leszáll a mennybıl, Istentıl. Díszes volt, mint a vılegényének fölékesített menyasszony. A trón felıl harsány hangot
hallottam: ’Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! İ velük fog
lakni, azok pedig az ı népe lesznek, és maga Isten lesz velük. Letöröl
szemükrıl minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem
jajgatás, sem fájdalom. Ami volt, elmúlt. ’
A trónon ülı így szólt: ’Íme, újjáalkotok mindent. … Beteljesedett. Én az Alfa és az Omega vagyok, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak ingyen adok az élı vizek forrásából. A gyıztes részesedik mindebben. Én Istene leszek, s ı az én fiam …’
Látni fogják (az Úr) arcát és homlokukon hordják nevét. Nem
lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra.
Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak – örökké. …
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Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az
élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. …
AKI SZOMJAZIK, JÖJJÖN, S AKI KÍVÁNJA AZ ÉLET VIZÉT, IGYÉK INGYEN.”

XI. melléklet:
21. „Ez az én szeretett Fiam … İt hallgassátok!” (Vázlat. 2004.)
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„Ez is Isten-szolgálat”
E helyen szeretnék utólag (2005-ben) egy betoldást tenni. Mint a
bevezetıben utaltam rá, korábban úgy gondoltam, hogy amennyire lehetséges, megırzöm az „inkognitómat” – ezért is nem akartam konkrétabban írni a munkámról, ill. szolgálataimról. Idıközben – az elöljáróinkkal történt közös útkeresés után – 2002-ben beköltöztem közösségünk remete-kertvárosi Emmanuel-házába, felváltva ezzel a korábbi
ún. külsı testvéri életstílust az együttlakó, belsı testvérire. Ez az én
esetemben egyúttal azt is jelentette, hogy az egyházközségi szolgálat
helyett a fı munkaterületem a Társaság által kiadott lelkiségi lap, A
Lélek Szava szerkesztése lett. Emellett igyekszem jobban megélni a
benedeki „ora et labora” (imádkozzál és dolgozzál) elsı felét – nagyobb teret adva az életemben az imádságnak, amire már régóta belsı
indítást éreztem.
Így most, bizonyos távlatból és kilépve a névtelenségbıl, szabadabban tudok írni az elmúlt évek „misszióiról”.
Arról a peremkerületi egyházközségrıl, ahova az Úr „küldött”,
igazán elmondható, hogy missziós terület: a nagy kiterjedéső kertvárosi részek mellett két lakótelep tartozik hozzá. Nem véletlenül írtam,
hogy maga az Úr küldött, helyezett oda, hiszen annyira kézzelfogható
volt a vezetése, szinte tálcán kínálta nekem ezt a munkát. Az Új Ember c. lapban jelent meg 1984-ben „Ez is Isten-szolgálat” jeligével
egy álláshirdetés: „Nagy budapesti egyházközség fıállású pénzbeszedıt keres”. A fıállás és a jelige miatt támadt az a sejtésem, hogy itt
nem csupán pénzbeszedésre gondolnak.
Annak a bizonyos lelki beszélgetésnek az alkalmával K. István
atyánál futottam össze egy fiúval, akinek azt javasolta István atya: mi
lenne, ha elmennél egyházi adót szedni, az egy evangelizációs szolgálat. Szöget ütött a fejemben ez, s azóta motoszkált bennem, hogy
nekem is ilyesféle munkát kellene keresnem, ami lehetıséget adna az
evangelizációra, tanúságtételre (akkoriban missziónak neveztem ezt),
s mellette lenne idım a képzımővészeti tevékenységre is. Egyébként
az a fiú olyan ragyogó, békét sugárzó volt, meg is jegyeztem ezt az
atyának, amikor elment.
Nem sokkal az apróhirdetésre küldött válaszom után jelentkezett
telefonon V. Imre atya. Jól emlékszem elsı találkozásunkra. Kérdésére elmeséltem neki röviden a megtérésem történetét, s hogy mi hozott
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ide – nem titkolva, hogy szeretnék mással is foglalkozni az ottani
munka mellett, ha esetleg felvennének. Kiderült, hogy elıttem már kb.
ötvenen jelentkeztek a hirdetésre, azt hiszem, én lehettem az utolsó.
Csak a Szentlélek „súghatta” Imre atyának, hogy mellettem döntsön,
vállalva annak a kockázatát, hogy egy néhány éve megtért embert alkalmazzon, aki ráadásul még dohányzik is… (Azért késıbb célzott rá,
hogy errıl jó lenne leszoknom.) Óvatosan azt is megtudakolta, hogy
van-e valamilyen háttér-közösségem – a konkrétumokra nem kérdezett rá, de a válaszom, úgy látszik, kielégítette. (Jóval késıbb, a rendszerváltás után fedtem fel elıtte, hogy szociális testvér vagyok.)
A plébános atya röviden elmondta, hogy mi lenne a feladatom: elıször végig kellene járni a terepet. Figyelmeztetett rá, hogy nem könynyő feladat ez, fizikailag sem, de lelkileg még inkább leterhelhet.
Többen próbálkoztak már vele, s volt olyan fiatalember pl., aki egy
lépcsıház végigjárása után „kidılt” a sorból… (lehet, hogy imádkozott egy sort, és folytatta, erre már nem emlékszem pontosan). Többször megkérdezte Imre atya, hogy alkalmasnak érzem-e magamat erre
a munkára. Én nem tudtam mást válaszolni, mint hogy emberi adottságaim alapján nem, de bízom Isten segítségében, hogy ha ez az İ
akarata, akkor megadja hozzá a kegyelmet.
Ágnes testvér is jónak látta, ha elvállalom ezt a munkát, mivel az
egyházi szolgálat tiszta, egyértelmő helyzetet teremt számomra, s mint
felnıttkori megtérınek, segít belegyökerezni az egyházba.
A fı feladatom tehát a családlátogatás volt. Az elsı két évben
minden lakásba becsengettem a plébános atya bemutatkozó levelével,
amihez késıbb egy a kereszténységet röviden ismertetı kiadványt is
mellékeltünk. Az ún. önkéntes egyházi hozzájárulás, ill. támogatás kérése (bár erre is szükség volt) a legtöbb esetben csak ürügyként szolgált a látogatáshoz (s inkább koldulást jelentett, mint „adószedést”,
ahogy régen nevezték ezt). Mint a plébános atya az elsı beszélgetésünkkor mondta: az egyháznak akkor (1984-ben) ez volt az egyetlen
lehetısége, hogy megszólítsa a templomba nem járó embereket, azokat, akik sok esetben még azt sem tudták, hol van az a templom, ahova
területileg tartoznak. Egy ilyen óriási területet a lelkipásztor egymaga
nyilván nem képes végiglátogatni, ehhez világi munkatársak kellenek.
Késıbb hallottam arról, hogy régen is voltak ún. utcaapostolok, és ma
több helyen felelevenítették ezt a szolgálatot. Mindenesetre ez akkor
„úttörési” feladatnak számított…
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Slachta Margit testvér, Társaságunk alapítója hangsúlyozta, hogy
nekünk, szociális testvéreknek egyik fontos vonásunk kell hogy legyen az „úttörési készség”, s hogy elvigyük az Evangéliumot azokhoz
is, akikhez egyébként nem jutna el az egyház.
A plébános atya levelének átadása, elolvasása sokféle kérdés megbeszélésére adott alkalmat, pl. hogy van-e megkeresztelendı, a keresztelırıl elmaradt gyermek a családban, beteg, akit meg kellene látogatnunk stb. – de talán még ezeknél is fontosabb volt, hogy a hosszú
évek némasága után végre valaki megszólította ıket az egyház nevében (nem csak a kisegyházak, szekták tagjai). Persze sokan
rámcsapták az ajtót, bizonyára különbözı okokból: Isten, az Egyház
elutasítása, vagy egyszerően a közömbösség mellett még a '80-as
években is a félelem, bizalmatlanság légköre uralkodott. Biztosan
voltak olyanok is, akik szektásnak gondoltak, vagy esetleg besúgónak… Néha összefutottam egy-egy pártmunkással, BM-essel is, aki
elolvasta a plébános atya levelét, s megfenyegetett, hogy feljelent
minket a vallásos propaganda miatt.
Azért minden lépcsıházban akadt néhány ember, akinek az ajtaja, s
esetleg a szíve is kinyílt elıttem… Egyébként úgy éltem meg, hogy
nem engem utasítottak el, vagy fogadtak be, hanem magát az Úr Jézust rajtam keresztül, bármilyen gyenge és emberi szempontból alkalmatlan eszköze is vagyok.
A hosszú évek során nagyon sok mély beszélgetésben volt részem –
Istenrıl, hitrıl, egyházról. Sokakból, különösen az elsı találkozások
alkalmával, régi, talán még senkivel meg nem osztott sebek szakadtak
fel – és gyógyultak is kicsit, reményeim szerint. Alkalmam nyílt tanúságot tenni a megtalált hit örömérıl (hiszen akkor pár éves, friss élményem volt ez) – Jézus megváltó halálának és feltámadásának
örömhírérıl. Krízishelyzetbe került emberekkel osztoztam fájdalmukban, s igyekeztem vigasztalni ıket – legtöbbször Isten szava (egy-egy
ige-kártya, idézet a Szentírásból) szolgált ehhez segítségül, adta meg a
beszélgetés vezérfonalát. Szerettüket elvesztett, gyászoló emberekben
próbáltam ébresztgetni, erısíteni az örök életbe vetett hitet, a reményt
és az életkedvet, s ha „haragudtak” Istenre, kibékíteni, kiengesztelni
ıket.
A „szentképeket” akkor még saját kezőleg készítettük: felírtunk
egy-egy kis lapra Szentírásból vett idézetet, melléje ragasztottunk valami képecskét, s ezekbıl a kis kártyákból szoktunk húzatni. A Szent149

lélek együttmőködött velem ebben a „szent játékban”: általában „ült”
az adott helyzetre a kihúzott idézet, sokakat annyira mélyen érintett,
„szíven talált”, hogy hosszú évek múlva is az imakönyvükben vagy az
irattárcájukban ırizték.
Egyedül az Úr tudja, milyen gyümölcsei lettek ezeknek a látogatásoknak, én mindenesetre nagyon megtapasztaltam a Szentlélek segítségét: nem emlékszem olyan esetre, hogy ne adta volna meg belülrıl,
mit mondjak, mit válaszoljak a kérdésekre. Olyan „magvetés” volt ez,
s még ha jó földbe került is a mag, a gyümölcsét rendszerint más szüretelte le.
A „feltérképezés” évei után már az ismerıs családokhoz jártam.
Sok apró, hétköznapi csodát tapasztaltam meg ezeknek a családlátogatásoknak a során. Pl. az sem volt véletlen, hogy aznap kikhez jutottam el, ebben is vezetett a Lélek. Számtalanszor fogadtak így, nagyon
kedvesen: de jó, hogy jöttem, épp a napokban gondoltak rám, hogy
mikor megyek, mert valami kérdésük, problémájuk van, amire esetleg
tudok válaszolni, vagy csak egyszerően a találkozás, beszélgetés miatt.
Úgy látszik, ez ma az egyik legnagyobb ínség, sokaknak „nincs
emberük”, aki meghallgatná ıket, s különösen akivel mélyebb, egzisztenciális, hitbeli kérdésekrıl beszélgethetnének, s aki „házhoz vinné” számukra Isten szavát. A családoknak gyakran csak egyetlen tagja
„gyakorló katolikus”, aki így lelki szinten egyedül marad az övéi között. (Ezért is olyan fontosak ma az egyházon belüli kisközösségek,
ahol személyes kapcsolatba kerülhetnek egymással a templomba járó
emberek, erısíthetik egymás hitét – a 4. sz. jegyzetben részletesen írtam errıl.)
Hamarosan kaptam áldoztatási engedélyt (ez akkoriban még szintén nem terjedt el annyira, mint ma) – így abban a kitüntetı megbízatásban is részem lehetett, hogy elvihettem a Szentségi Jézust azokhoz
a betegekhez, akik már nem tudtak elmenni a templomba. Ez mindvégig az egyik, ha nem a legszeretettebb szolgálatom volt, amit nagy
örömmel végeztem. Egyben ez is „missziós” feladatot jelentett, hiszen
több beteget én „cserkésztem be” s készítettem fel a gyónásra, olykor
több évtizedes kihagyás után. Másrészt a családtagok, a betegek környezetében élık így szintén találkozhattak az Úrral – s az évek során
közülük is többen közelebb kerültek Istenhez, az Egyházhoz, a templomhoz.
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Tapasztalva nem is annyira az anyagi, mint inkább a lelki ínséget –
az idıs emberek magányát, elhagyatottságát –, már az elsı években
próbáltam beindítani, megszervezni (bár nem vagyok jó szervezı)
valamiféle segítı, karitatív szolgálatot. Egy kérdıívet állítottam össze,
amit sokszorosíttattunk s kiosztottunk a templomban, kérve, hogy jelentkezzenek azok, akik tudnának a konkrétan megjelölt segítı szolgálatok közül valamelyikre vállalkozni. (Pl. magányosok látogatása,
bevásárlás, ügyintézés, betegek szentmisére szállítása autóval stb.)
Kicsit korainak, elıkészítetlennek bizonyult akkor még ez a kezdeményezés, többféle szempontból is, de figyelemfelkeltésre és tapasztalatszerzésre jó volt. Sok energiám elment rá, és eléggé meg is
szenvedtem az emberi korlátok miatti nehézségeket. Mindenesetre
számomra ezen keresztül is kiderült, hogy inkább az evangelizációra
hív és küld az Úr. Azért karácsony táján örömmel osztogattam a szeretetcsomagokat, tapasztalva közben, hogy a jó szó, a személyesség,
Isten szeretetének közvetítése legalább olyan fontos „rászoruló” testvéreink számára, mint maga az a kis adomány, vagy inkább ajándék.
(A „rászorulók” kifejezést kicsit olyan megbélyegzésnek érzem, hiszen mindannyian rászorulók – szegények, ínséget szenvedık – vagyunk, valamennyien rászorulunk Isten Irgalmára, egymás segítségére, ha anyagiakban nem, akkor más téren, ha most nem annyira, akkor
a jövıben.)
Egy másik kezdeményezésem az ún. karácsonyi teadélután volt –
olyanokat hívtam meg 25-én délutánra, akikrıl tudtam, hogy magányosan töltik az ünnepet. A meghívókat Erika írógépemen sokszorosítottam – akkor még kevés helyen volt fénymásoló –, a költözéskor
elıkerült papírjaim válogatása közben bukkantam rá néhány megmaradt példányra. Kértem, hogy mindenki hozzon magával valami apró
ajándéktárgyat, amit majd kisorsolunk a résztvevık között. Nekem pl.
egy szép óriás tengeri kagyló jutott.
Akkor úgy láttam, hogy a meghívottak számához képest kevesen
jöttek el, kb. húszan. (Azóta tudom, hogy ez nem is volt olyan rossz
arány.) Viszont nagyon örültem annak, hogy pl. egy alkoholista nıt is
sikerült „becserkészni”, aki utána úgy nyilatkozott, hogy ilyen szép
karácsonya nem volt mostanában.
Az elsı alkalomnak folytatása is lett, a plébános atya javaslatára a
következı évben már húsvétkor is tartottunk ilyen teadélutánt. Késıbb
már havi rendszerességgel, a résztvevık többsége akkor már inkább a
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templomba járó nyugdíjasokból került ki. Ezeken én már nem vettem
részt, mások vették át a vezetését. (Ebbıl a csírából nıtt ki a Szt. Anna
kör, ami ma is él.)
Amikor megtudta a plébános atya, hogy vissza fogja kapni az egyházközség a korábban tulajdonában levı katolikus kultúrház épületét
(elıször csak bérlıként, ha jól emlékszem rá), írásbeli javaslatokat
kért az egyháztanács tagoktól, hogy mit lehetne ott beindítani, s ki mire vállalkozna ebbıl. Nekem ilyenek jutottak eszembe: felnıtt
katekézis – felnıttkori megtérık, ill. „visszatérık” felkészítése keresztségre, szentségek vételére, Biblia-olvasó kör, egyházközségi lap
szerkesztése… A lelkivezetım segített megkülönböztetni, hogy mire
ajánlkozhatok ezekbıl, mondván, hogy nem minden ötletet, ami születik bennem, kell nekem megvalósítanom, inkább csak imádkozzam
értük. – A felnıtt katekézisre ajánlkoztam végül, de aztán évek múlva
ezt is mások valósították meg, hála érte, és a többi is mind valósággá
lett, ami elsı hallásra talán kissé szokatlan ötletnek tőnt, legalábbis
katolikus fülek számára.
Közben '86-tól elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Akadémia
(akkor még nem nyilvánították egyetemmé) levelezı tagozatán a teológiát. Ekkoriban jött létre, szintén az én kezdeményezésemre egy karizmatikus imacsoport – ami elég sokáig mőködött, éveken át problémamentesen… Sajnos, a jó dolgokat a gonosz lélek sokszor igyekszik
lerombolni, összekuszálni, leggyakrabban az emberi gyengeségek résein keresztül tud behatolni.
Aztán jött a rendszerváltás, s felgyorsultak az események. Társaságunk „kibújt” föld alatti rejtettségébıl, a kényszerő illegalitásból, ami
nagy változásokat jelentett. Pl. a generációk ekkor találkoztak egymással (addig csak kisebb körben, néhány idısebb testvért ismertünk
meg).
1989. októberében újraindítottuk A Lélek Szava címő lapot, az elsı
két, géppel írt próbaszám még illegálisan, szamizdat formában jelent
meg. Emlékezetes számomra az indulása. Néhány éve már létezett egy
géppel írt, fénymásolt belsı társulati lapunk, Itt és Most címmel, amit
szintén én szerkesztgettem, állítottam össze. Ennek a „szerkesztıi bizottságából” alakult meg A Lélek Szava szerkesztıi gárdája, kiegészülve néhány más testvérrel.
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Franciskával sétáltunk egyszer a „Kriki”-bıl (a Krisztus Király
templomból) a metró felé, és ı megkérdezte tılem: mit szólnék, ha kiadnánk egy lapot, szerintem milyen profilú lenne jó, és én milyen címet adnék neki. Rövid gondolkodás, keresgélés után azt válaszoltam:
szerintem a lelkiség-adás lenne most a legfontosabb, s ezt A Lélek
Szava cím fejezné ki a legjobban. Franciska csodálkozva, nevetve
mondta: tudom-e hogy a Társaság által régen kiadott lapnak (amit '45
után az elsık között tiltottak be) ez volt a címe, és Slachta Margit testvér szerkesztette? – A testvérek gondosan elrejtették a még fellelhetı
példányokat, így én nem is hallottam errıl.
A másik meglepetés akkor ért, amikor született bennem Mit akar A
Lélek Szava? címmel egy programadó cikk – azt hiszem, Franciska
javasolta, hogy írhatnék egy ilyent, de ekkor még nem került a kezembe egyetlen régi Lélek Szava sem. Amikor végre átlapozhattam
néhány régi számot, örömmel és meglepetten konstatáltam a Lélekben
való egységet: hogy mennyire hasonló célkitőzései voltak annak a régi
Lélek Szavának. Így könnyő volt kapcsolódni ezekhez a gyökerekhez.
Hogy valóban a Szentlélek indítására született újjá ez a lap – az Úr
akaratából, és nem csak emberi elgondolásból –, annak egy apró, humoros bizonyítéka lett számomra az elsı próbaszám példányszáma. A
testvérek száz példányban akarták kinyomatni, én viszont amellett
kardoskodtam, hogy kérjünk ezer példányt. Végül csak száz példányt
rendeltünk meg egy kis illegális nyomdában – és „mit ad Isten”, valahogy félreértették, s mégiscsak ezer példányt nyomtak belıle.
A 3. (1990/1.) szám már legálisan jelenhetett meg, a régi Lélek
Szava folytatásaként, „jogutódjaként” – mint XIV. évfolyam. Rendkívül furcsa, szinte hihetetlen volt ez akkoriban, hogy (egy katolikus
lelkiségi lapnak!) semmiféle engedélyeztetési procedúrán nem kellett
átmennie, nem cenzúrázták, ellenırizték le, csak be kellett jelenteni és
ISSN számot kérni hozzá. Egyébként A Lélek Szava egyike volt a
rendszerváltás után elsıként megjelenı ilyen jellegő lapoknak. Bár a
Társaság adja ki, nem magunkat akarjuk vele „reklámozni” elsısorban, hanem szeretnénk minél többeket megszólítani, az egész ország
területén. A határainkon túl élı magyarokhoz is eljuttatjuk a lapot.
Sajnos, sok helyen nem ismerik, nem könnyő megszervezni a terjesztését.
Attól egy kicsit megijedtem és megilletıdtem, amikor a szerkesztés
felelıssége (az összes technikai nehézséggel együtt) végül is rám há153

rult. Pedig a „szerkesztı bizottság” legelsı, alakuló ülésén nem vettem részt, a másodikon, ahol elterveztük nagyjából a próbaszámot,
már ott voltam.
Ahogy nyiladoztak a lehetıségek, a testvérek egyre újabb szolgálatokba kapcsolódtak be (egyházi és világi téren, néhányan a közélet
területére is elmerészkedtek már), s lassanként megcsappant a kezdeti
szerkesztı-gárda létszáma – néhány testvérre redukálódott. Így elég
sok idıt, energiát igényeltek részemrıl a lap körüli teendık. (Fıként
az anyaggyőjtésben nagy segítséget jelentett Ágnes testvér, a terjesztéssel kapcsolatos adminisztrációt egy ideig Franciska tartotta kézben.) Emiatt sajnos nem tudtam úgy rész venni az egyházközség egyre
elevenebbé váló életében, mint ahogy szerettem volna – igazán hálás
vagyok V. Imre plébános atyának, hogy tolerálta ezt.
Azért pár év múlva, amikor már lehetett szó ilyesféle „nyílt szervezkedésrıl”, elkezdtem imacsoportokat alakítani a lakótelepeken. A
hitoktatás valahogy sohasem vonzott, azt hiszem, nem is lennék alkalmas rá, s változatlanul inkább a templom falain kívüli „missziósevangelizációs” feladatokra éreztem indítást. Mivel a családok látogatása során nagyrészt az idısebb korosztályokkal kerültem kapcsolatba, ıket próbáltam aktivizálni, kis csoportokba szervezni. A fiataloknak, akikkel futólag találkoztam, a plébániai hittancsoportokat
szoktam ajánlani. A lakótelepek összetétele különben idıvel eléggé
eltolódott az idısebb generációk felé – a fiatalok a családalapítás után
hamarosan elköltöztek a kis lakásokból.
Ha jól számolom, hat imacsoport alakult az évek folyamán. Rózsafüzért imádkoztunk, Bibliát olvastunk együtt, esetleg a saját szavainkkal is imádkoztunk. Volt olyan csoport, amelyik a tagok életkörülményeinek változásával együtt lassan megszőnt, de továbbra is számon tartották egymást, s nagyon szép segítı kapcsolatok alakultak ki
közöttük. Két csoport vezetését átadtam két, a lakótelepen élı, más
rendbe tartozó nıvérnek. Kettı máig is fennáll, bár idıközben változott az összetételük, többen lemorzsolódtak.
Kis, meghitt légkörő csoportok ezek, de többeknek ezeken az
együttléteken keresztül elevenedett meg a hitük, lett személyes, az
életüket is formáló Isten-kapcsolatuk, s kezdtek el rendszeresen
templomba járni, szentségekkel élni. Hálás vagyok az Úrnak, hogy lehetıvé tette ezeket, a plébános atyának, aki szabad kezet adott nekem,
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és mindenkinek, akivel személyesebb kapcsolatba kerültem az együttimádkozások során, hogy elfogadtak olyannak, amilyen vagyok.
Röviden ennyit írnék a szolgálataimról.
Sokszor éreztem az évek folyamán azt, hogy eredménytelen a
munkám – újból és újból tudatosítanom kellett, hogy „magvetésre”
hívott az Úr, és majd csak „odaát” tudom meg, mennyi gyümölcsöt
hozott. Mindenesetre az én alkati adottságaim mellett végül is hálát
adhatok Istennek, hogy İt szolgálhattam azokon az embereken keresztül is, akikhez elküldött, s hogy engedett néhány jó dolgot beindítani. Egyedül az İ ajándékának, kegyelmének éltem meg mindezt.
„Utóhangként” még azt tenném hozzá: amióta beköltöztem a Társaság Emmánuel-házába, mintha éledezne bennem a rég elfelejtett,
„elásott” – az Úrnak adott – képzımővészet iránti vonzódásom. Egy
belsı kényszerként, a hivatásomon belüli új meghívásként élem meg
ezt. Megváltozott életkörülményeim mellett talán az idık jelei is erre
inspirálnak most: ebben az életellenes, önpusztító világban a mővészi
alkotás a remény jele lehet, és a mai embert képekkel inkább meg lehet szólítani (talán), mint tanítással. (Persze szükség van olyan tanítókra is, akik egyben tanúságtevık – akik élik azt, amit tanítanak.)
Mindenesetre izgalmas feladat lenne Isten titkait – pl. az egyházi év
misztériumait – képekben „megjeleníteni”. És mintha mostanra érett
volna meg ez bennem – valahol a lelkem mélyén –, annyira, hogy talán már olyan mélyrıl tudnám megfogalmazni ezeket is, mint régen a
negatív élményeket. De ez még a jövı titka. Ha lehetıségem lesz válaszolni erre az új „meghívásra”, ez nem hobbi (hétvégi kikapcsolódás, „önmegvalósítás) lesz számomra, hanem szintén szolgálat, küldetés.
Azt is az idık jeleire való válasznak érzem, hogy a Szentlélek több
imára, engesztelésre hív manapság – sokakkal együtt. Bárcsak kiesdhetnénk Isten Irgalmának kiáradását…

XII – XIII. melléklet:
22. Emmanuel – Velünk az Isten! (Vázlat, 2004.)
23. Krisztus Teste (2005.)
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Jegyzetek, gondolattöredékek
1) (21. oldalhoz)
„Kivonulási” kísérletek –
lelki szabadság helyett: önpusztítás
Lázadásom hátterében ott volt persze – a serdülőkori lázadás mellett – a „korszellem” hatása is: a beat-, ill. hippi-mozgalom hazai lecsapódása. Túl sok konkrét ismeretem nem volt (s ma sincs) ezek világképéről,
eszmei forrásaikról, beat-rajongó sem voltam, de az az életérzés, ami áthatotta ezeket az ifjúsági mozgalmakat, közel állt hozzám.
Míg Nyugaton (ha jól sejtem) a jóléti, fogyasztói társadalom értékrendje, életmódja ellen lázadt az ifjúság, addig nálunk az ún. frizsiderszocializmus „értékrendje”, a gyakorlati materializmus váltott ki tiltakozást. (Ha a két rendszer ideológiai alapja nem is egészen ugyanaz, a végeredmény nagyon hasonló – ezért is volt olyan könnyű nálunk az utóbbi
években átváltani a vadkapitalizmus irányába.) A hazugságra, manipulációra épülő világ, az elszürkítő, langyos konformizmus elutasítása a társadalomból való kivonulás különböző formáit hozta magával, illúziókba,
pótszerekbe (drog, alkohol), egy rosszul értelmezett szabadságba (szexuális
forradalom) való menekülés kísérleteit.
Ha meggondoljuk, végeredményben ugyanaz motiválja századunk második felének ezeket a mozgalmait, mint az ókorban a pusztai remetéket és
a későbbi századok szerzeteseit, Szt. Benedektől Assisi Szt. Ferencen és a
Kármelen át egészen a napjainkban tapasztalható hasonló kivonulási kísérletekig. Sajnos azonban a mai lázadó ifjúság nagy részét megtéveszti a
„hazugság lelke”, a tagadás szelleme, akit gyilkosnak és paráznának nevez a
Biblia – és így a romlott világból egy önpusztító, minden értéket tagadó
életmódba menekül. Csak kevesen találnak rá az igazi lelki szabadság útjára, arra az egyetlen „forradalmi” megújulásra, amit az
Evangélium kínál nekünk. Ezen kevesek közé tartoznak pl. az Élet Kenyere közösség alapítói, akik egykori „hatvannyolcasok” – a párizsi ’68-as
diákmegmozdulások résztvevői – voltak. (Pascal Pingault ’97-ben magyarul is megjelent Együtt a szegényekkel c. könyvében vall erről nagyon szépen. Korábbi könyve, a Búzaszemek az Élet Kenyeréből szintén nagy élményt jelentett nekem.) A hamis ideológiákból kiábrándulva (voltak olyanok is, akik szélsőbaloldali mozgalmakhoz csatlakoztak), a kábítószer
nyújtotta csalóka szabadság, a reménytelenség poklait megjárva, végül –
csodával határos módon – rátaláltak az Igazság és az Élet útjára, visszataláltak Krisztushoz és az Egyházhoz.
Mint tudjuk, a ’70-es években szétfoszlottak az illúziók, hamvába holt a
nagy lelkesedés – s széthullott a beat és hippi mozgalom. (Az utóbbi nálunk nem is nagyon létezett.) – A beat-zene valódi arcát csak a ’80-as évek
második felében ismertük meg… C. Balducci A sátánizmus és a rockzene c.
könyvében (Bencés – Pieme Kiadó, Pannonhalma, 1992) részletesen ír a
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rockzene forrásairól, lényegéről, fejlődési irányáról. A ’70-es évek második
felében megjelent a punk agresszív, romboló irányzata, majd a metal zene
egyre keményebb és sötétebb változatai, melyekben már nyíltan színre lép
az „ideológiai” háttér (végkifejletében a sátán-imádat).
Persze ez nem zárja ki azt, hogy a „lázadók”, egy-egy rock együttes rajongói között ne lenne sok jó szándékú, valóban az igazságot kereső,
szomjazó fiatal. Rájuk is érvényes Jézusnak a Kereszten mondott imája:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek!” Nem az ő
hibájuk, hogy a mai világban olyan nehéz rátalálni az igazi értékekre…
Visszatérve az én lázadásomra-keresésemre: a közélet teljesen hidegen
hagyott, a politikát üres szócséplésnek tartottam (mint nemzedékem nagy
része), még a Szabad Európa Rádiót sem szoktam hallgatni. (Ez a beállítottságom csak ’88-’89-ben változott meg.)
Felháborított pl. az a mód, ahogyan először gyakorolhattam a „választójogomat” (valamikor 1973 körül). Odaadtak egy cédulát, amire ha jól
emlékszem, már eleve rá volt írva az egyetlen jelölt neve – és amit annak
rendje és módja szerint be kellett volna dobnom a szavazóurnába. Én nem
dobtam be, hazafelé széttéptem. Bár pontos fogalmaim nem voltak a demokráciáról, azt azért sejtettem, hogy az nem egészen így funkcionál. Az a
verssor jutott eszembe róla, hogy a nép „szavazni jár dobszóra”… A szüleim
azzal csitítottak, hogy ez így szokás, mindenki ezt csinálja. Én azonban
többé nem mentem el „szavazni” (csak a rendszerváltáskor) – szüleim nagy
aggodalmára. Attól tartottak, hogy valami bajom, hátrányom származik
ebből, megbüntetnek érte stb. – milyen jellemző ez az akkoriban uralkodó
társadalmi légkörre…
A ’60-as évek diáktüntetéseiről sem a hírekből értesültem – az Eper és
vér c. filmen keresztül érintett meg ezek szele. 13-14 évesen láttam (először), és nagyon lelkesedtem érte – azt gondoltam, ez az igazi „forradalom”, világmegváltás. A szelíd motorosok és a Zabriskie Point már kevésbé
tetszett…

2) (35. oldalhoz:)
A művészi alkotás céljáról
(Ezek a gondolatok valamikor a 80-as évek második felében születtek
meg bennem. Talán ma már itt-ott másképpen fogalmaznék – pl. a kollektivizmus veszélye helyett inkább a globalizációról írnék –, de
nagyjából most is azonosulni tudok ezzel a kis dilettáns „eszmefuttatásommal”.)
Az alkotás célja véleményem szerint a kommunikáció. A mai
posztmodern korban viszont már gyakran meg sem kísérli az alkotó, hogy
kapcsolatba lépjen a befogadóval, hogy közöljön vele valamit, hogy megszólítsa valamilyen módon. Úgy tűnik sokszor, hogy nem is fontos számára
a befogadó, esetleg megelégszik azzal, hogy egy igen szűk bennfentes réteg
„fogja”, amit csinál. És gyakran művészeten kívüli eszközökhöz folyamodik
– pl. egy szemetesvödröt állít ki mint „alkotását” –, vagy már csak a „mű”
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ötletét adja meg … (Azt hiszem, akkoriban, a 70-es évek közepétől, a ’80-as
évek elején törtek be hozzánk ezek a pop-art irányzatok.)
Vannak, akik azt hangoztatják: lejárt az egyéni alkotások ideje, a „közösségi művészeté” a jövő. Az embert a saját maga alkotta mesterséges
környezet veszi körül, a művészeknek is ezt a valóságot kell megragadniuk
– mondják –, felhasználva a modern technika eszközeit (fényfestészet,
modulok, a kibernetika alkalmazása stb.). A művész szerepét – e felfogás
szerint – a tervező mérnök, a tudós veszi át, a számítógépével együtt. Nagyon érdekes, sőt lenyűgöző művek születhetnek így, csak épp a személyesség sikkad el – legalábbis nagy a veszélye ennek. (Szükségszerű ellenhatása a szélsőséges individualizmusnak az elszemélytelenítő kollektivizmus. Gyökerükben egyébként rokonai egymásnak.) Enélkül – till. a személyesség nélkül – viszont meghal az ember, lelki értelemben, hiszen a lényege az, hogy személy – szellemi lény, akinek belső szükséglete a megismeréssel együtt az önközlés, az én-te kapcsolat, a Szeretetben történő
párbeszéd, kommunikáció.
Hiszen Isten maga a Végtelen Szeretet – és Ő a saját képmására teremtette az embert. Ha erről megfeledkezik, széthull, széttöredezik az ember személyisége – nincs ami – AKI – összetartsa. Ha elveszíti kapcsolatát
Istennel, nincs igazi kapcsolata önmagával (saját benső lényegével) sem, és
nem képes szeretetben kommunikálni a másik emberrel sem. Így, miközben a világűr meghódítására, „birtoklására” tör a modern ember – tönkreteszi környezetét, a teremtett világot, szétrombolja emberi kapcsolatait, s
önmagát sem tudja „kézben tartani”, birtokolni, nem ura saját ösztöneinek
sem – és ellene fordul a saját maga alkotta világ is. – Pontosan az történik
velünk ma, mint a bibliai Bábel tornya építőivel (lásd: Teremtés könyve
11,1-9.).
Szóval azt gondolom, nagy szükség van ma (is) olyan alkotókra,
akik állandó párbeszédben állnak az egyetlen Valósággal, az Élet
és Szeretet forrásával – a velünk és bennünk lakó Istennel. S akik
képesek ezt a Valóságot megjeleníteni – amihez nem feltétlenül szükséges
felvonultatni a modern technika mai arzenálját, bár természetesen lehet ez
is eszköz az alkotó ember kezében. De lehet, hogy elegendő egy szál ceruza
– és a Szentlélek „kenete”.
A művészetet nem sajátíthatják ki azok a kiváltságosok, akik birtokában vannak a legmodernebb technikai eszközöknek. A mai világ arculatához hozzátartoznak azok a tömegek is, akik nem jutnak hozzá az ipari civilizáció eszközeihez, sőt, az emberi élet legalapvetőbb feltételeit is kénytelenek nélkülözni. Jézus nekik, a szegényeknek ma is hirdetni akarja az
Örömhírt – a művészet eszközeivel is.
Isten országa a szegényeké, a kicsinyeké, a gyengéké – azoké, akik felismerik kicsinységüket, szegénységüket, Istenre szorultságukat – és az
evangéliumi nyolc boldogság szellemében élnek, szeretnek és alkotnak. Ők
az új ég és az új föld megalkotói, bennük épül az Isten országa.

160

3) (70. oldalhoz:)
Résztvételünk a szentmise-áldozatban –
egy felnőttkori megtérő szemével
Ha meghittebb, kisközösségi keretben ünnepeljük a szentmisét, a résztvevők bizonyos megengedett helyeken – felajánlás, hívek könyörgései, hálaadás – spontán imával is bekapcsolódhatnak az áldozatbemutatás szertartásába, a kenyértörésbe, ahogyan az Apostolok
Cselekedeteiben nevezik a szentmiseáldozatot. Az ősegyházban ez még házaknál történt, és teret adtak – a fentiekhez hasonlóan – a spontán megnyilvánulásoknak, a saját szavaikkal mondott kérő, hálaadó, dicsőítő imának. (Ezzel együtt, mint tudjuk, nagyon hamar, már az első századokban
kialakultak a szentmise állandó részeinek csodálatosan szép szövegei, melyeket ma is imádkozunk.)
Azok, akik gyermekkoruktól belenőttek a hitbe, s így „természetessé”,
jó értelemben vett megszokássá vált számukra a szentmisén való részvétel,
azt hiszem, nehezen tudják elképzelni, milyen benyomásai lehetnek egy
mai felnőttkori megtérőnek – aki ráadásul eléggé individualista is –, amikor először csöppen bele egy szentmisébe. Engem legalábbis borzasztóan
zavart és kínosan érintett kezdetben néhány mozzanat, pl. a közösen, kórusban mondott, monotónnak, gépiesnek ható imádságok. Különösen a
„hívek könyörgéseinél” nagyon fura volt, ahogyan a „nyáj” engedelmesen
felelgetett a kérésekre: „Kérünk téged, hallgass meg minket!” Olyan érzésem volt, hogy sokan nem is igen tudják, mire válaszolnak, mert alig figyelnek az elhangzott kérésekre, vagy legalábbis nem hatolnak be azok a
„szívükbe”. (Itt most nem az időnkénti elszórakozásra, hanem a belső figyelem, összeszedettség olyan hiányára gondolok, ami nem is tudatosul az
emberben.)
Gondolom, ha részt vehetnének néha olyan szentmisén, egy kisebb közösségben, ahol pl. ennél a résznél a saját személyes kéréseiket is odatárhatnák Isten és a közösség elé, ez segítene abban, hogy ne váljék gépiessé a
közös Eucharisztikus hálaáldozat. (Vannak ilyen próbálkozások, pl. egyegy hétköznapi szentmisén előre kiosztott könyörgésekkel.) Egyébként
hogy mennyire élő a liturgia, ez talán nem is annyira azon múlik, hogy
hány embert mozgat meg, szerepeltet, hanem elsősorban a résztvevők hozzáállásán: azon, hogy van-e személyes kapcsolatuk Istennel és élő,
közösségi ima-tapasztalatuk. – Félreértések elkerülése végett: hálát
adok az Úrnak, hogy hozzánk még nem gyűrűzött be a „csináld magad”
mozgalom, a szentmisének a saját képünkre való átgyúrása, amelyben már
azt sem lehet biztosan tudni, hogy megtörtént-e az átváltoztatás…
Időbe telt az is, amíg megszoktam, hogy mikor kell felállni, keresztet
vetni, térdelni stb. Kezdetben nagyon kellett figyelnem az előttem, mellettem ülőket. Ha a liturgia egyes mozzanatai már a „vérünkké” válnak, nemhogy akadályoznának ezek a külső mozdulatok a befelé, ill. Istenre figyelésben, hanem inkább segítenek, hogy valóban egész lényünkkel belekapcsolódjunk a közös Isten-dicséretbe.
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Minden egyes szentmisén a szemünk láttára és a fülünk hallatára elevenedik meg Krisztus egyetlen, vértelen Áldozata,
melynek gyümölcsét megízlelhetjük a szentáldozásban, miközben lelkünk
eggyé válhat a Feltámadottal. Ahhoz, hogy bele tudjunk simulni a szertartás menetébe és a közösség imájába, szükséges az önmagunkból való kilépés, az önmagunkról való megfeledkezés, Istenbe, a közös imába való
belefeledkezés, az alázatra és engedelmességre való képesség. Sajnos a
modern, autonóm embernek nem kifejezetten erősségei ezek az erények –
Istennel kapcsolatban. Ugyanakkor más helyzetben észre sem veszi, hogy
mennyire megnyirbálják az autonómiáját különböző manipulációkkal – a
világ, a fogyasztói társadalom.
Mint ahogy nem jó, ha csak külsődleges szokássá, gépiesen ismételt
szavakká, mozdulatokká válik számunkra a szentmise, ugyanúgy az sem
érti meg a szentmise lényegét, a liturgia Lelkét, aki azt mondja: „nekem
elég, ha a lelkem mélyén imádkozom, minek csússzak-másszak a templomban” stb. Hiszen az Isten Fia testté lett értünk – Szóvá, Igévé, élő Kenyérré. A liturgiában a test és a lélek csodálatos egysége, harmóniája valósul meg, ha valóban szívvel-lélekkel, testestől-lelkestől belekapcsolódunk. Az egész embert lefoglalja, igénybe veszi: a lelket, a gondolatokat, az érzelmeket, az érzékeket – a látást, hallást, sőt, még a szaglást
is, gondoljunk csak az illatáldozatra, a tömjénfüstre.
Csodálatos isteni mű, Opus Dei a liturgia, Isten dicsőségére végzett
munka, ahogy a bencés lelkiségben megélik ezt. A mennyei liturgia földi
mása, melybe Isten bevonja az embert. Azért írtam erről, mert sokszor
találkozom olyanokkal, akiknek a szentmise csak valamiféle kötelező szertartás, és ha véletlenül betérnek egy kisebb gyülekezetbe, rácsodálkoznak
az ott tapasztalt örömteli légkörre (amiben persze sok pszichés töltés is
van).
Úgy elszomorított a közelmúltban egy húsvéti, „allelújás”
szentmise közvetítés a tévében. Az operatőr (aki egyébként nagyon
színvonalas munkát végzett, szép felvételeket készített) olykor végigpásztázta a híveket – csupa szomorú, gondterhelt, magába roskadt arcot láthatott a tévénéző. Talán véletlen ez, mégis elgondolkodtató.
Ugyan nem sok örömünk van a mai világban, de épp a szentmise lenne
az a hely, ahol a gondokról némiképp megfeledkezve, szabad szívvel
ünnepelhetnénk együtt az Urat. Igaz, nem tudunk mindig ujjongani
(nem is kell), s nem vagyunk egyformák – hála Istennek! És a liturgiának
megvan a maga komolysága, amit nem jó „felhigítani”. A szentmise Krisztus keresztáldozatát jeleníti meg, ami mélyen megrendíthet. Ma, amikor
annyi szenvedésben van részünk, amikor annyira eláradt körülöttünk a
bűn, különösen is átélhetjük Krisztus golgotai kínszenvedését – mint az Ő
Misztikus Testének tagjai. Az tud igazán allelujás Húsvétot ünnepelni, aki
elkísérte Krisztust a Keresztúton. Annak a szívét járja át a Feltámadás
örömhíre, aki részese lett a Passiónak.
Egyéni életünkben is vannak „nagyböjti” időszakok…
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Azonban ami nekem feltűnt azokon az arcokon, az nem ennek a megérintettségnek a fájdalma, nem az Áldozatba való megrendült bekapcsolódás volt, hanem valamiféle fásult, fáradt közönyösség. – Igen, gyakran
még a szentmisén sem tudunk kiemelkedni önmagunkból, hétköznapi
gondjainkból, nem vagyunk képesek jelen lenni, az Úrra figyelni.
Sajnos én is, aki naponta részt veszek a szentmise-áldozatban, sokszor
rajtakapom magam, hogy már megint elszórakoztam. Azzal vigasztalom
magam, hogy legalább észreveszem ezt, nem természetes állapotom a felszínesség – és bűnbánatot tartok érte.
Ahol elárad a bűn, a szenvedés, ott kiárad a kegyelem. Ki akarja
árasztani ránk Isten az Ő ajándékait, életre akar kelteni minket az Ő Lelkével, fel akar minket emelni Magához – ha hagyjuk. Olyan gyakran ismétli
az Úr Jézus ígéretét és felszólítását: békességet hagyok rátok … ne
nyugtalankodjék a szívetek s ne csüggedjen … bízzatok Istenben … ne féljetek … jöjjetek Hozzám … Én felüdítelek titeket … –
Örüljetek az Úrban! – biztat Pál apostol leveleinek sok helyén. – A mai
világban igen nagy szükségünk van a Vigasztaló, erőt adó Lélekre, aki lehetővé teszi mindezt.
Legalább egy allelújás szentmisén, Krisztus feltámadásának
örömünnepén át kellene hogy járja egész lényünket a Lélek
öröme. Hogy ez nem lehetetlen ma sem, épp erről tanúskodnak azok a
szentmisék, amelyeken lelkes, Lélekben megújult („újjászületett”), megtért
keresztények vesznek részt hálás, gyermeki szívvel. – Nemcsak ateizmusból vagy nagy bűnökből kell megtérnünk, hanem az erőtlenné vált, örömtelen, kötelesség-ízű, túlracionalizált stb. kereszténységből is.

4) (72. oldalhoz:)
Egyház-élményről – közösségről, közös imáról
A közösséget, a Krisztusban való egységet meg lehet élni a
lélek mélyén, a misztérium, a Szentség szintjén is. A közös ima, az
egy Testben való részesedés közösséget, egységet teremt, egy testté tesz,
egyesít Istennel és a Vele eggyé lett testvéreimmel. Azonban kicsit kételkedik az ember, hogy létrejött ennek a közösségnek, egységnek a benső
megtapasztalása, hitben való megélése – ha nem is a szív, a személyiség
mélyén, de legalább az értelmi belátás szintjén – ott, ahol az összetartozásnak, az egymás iránti figyelmességnek olykor a legelemibb gesztusai is hiányoznak. Például ahol a szentmisére korábban érkezőknek nem magától
értetődő az, hogy ne a pad szélét foglalják el, hanem a pad közepére üljenek. Apróság ez, de jelzés értékű. (Természetesen van, aki betegsége miatt,
pl. mert bottal jár, nem képes „bemászni” a pad közepére, de rendszerint
nem ilyen ok miatt nem ülnek beljebb.) – Vannak, akik annyira függetleníteni tudják magukat a környezettől, annyira el tudnak merülni az Úr
imádásában – pedig talán nem is áldoztak –, hogy észre sem veszik a mellettük ácsorgót, aki be szeretne menni a helyére a szentáldozás után…
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Persze nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, hiszen a szentmise közösséget teremt, közös áldozat, ugyanakkor mély, személyes találkozás is
Krisztussal az Oltáriszentségben. Nagyon szeretem az olyan templomokat,
ahol lehetőség van ott maradni kicsit csendben az Úrral a szentmise után,
és nem „zavarják ki” rögtön a híveket. A szentáldozás után a hozzánk betérő Úrral kellene előbb társalognunk, egymással később is lehet beszélgetni. Milyen jó lenne, ha hozzászoktatnánk ehhez magunkat és egymást. (A
karizmatikusok közös szentmiséin is a szentáldozás után hosszabb ideig
együtt szoktak maradni a résztvevők hálát adni – csendben, spontán imában, közös éneklésben-ujjongásban. Csak ezután következik a testvéri beszélgetés, az egymásnak való örvendezés.)
Pater Pio szentmiséin a résztvevők szeme láttára elevenedett meg újra
és újra Krisztus keresztáldozata, golgotai szenvedése. Az 1968-ben elhunyt
Pio atya, ez a stigmatizált olasz kapucinus szerzetes Isten kegyelméből
testén viselte Krisztus sebeit, ötven éven át testében-lelkében átélte, eleven
oltárként, az Úr Jézus megváltó szenvedését. Zarándokok sokasága érkezett San Giovanni Rotondóba, ahol Pio atya élt, hogy elvégezze nála szentgyónását és részt vehessen az általa bemutatott, a szó szoros értelmében a
saját testében is megjelenített szentmise-áldozatban. Szentmiséi után a
megrendült sokaság nem akart eltávozni, még sokáig ott maradtak hálát
adni Krisztus áldozatáért. 1999. májusában avatta boldoggá Páter Piot a
Szentatya.
Igen-igen fontos, hogy legyenek jó pásztoraink. Egy lelkes, buzgó,
Krisztus szeretetét sugárzó lelkipásztor képes összegyűjteni a szétszóródott
„nyájat”, odavonzani az elkóborolt „bárányokat” is, a langyosakat pedig
buzgóvá tenni. Szentekre, szent papokra van szüksége ma az Egyháznak.
A mai világban nem elég a „jámborság”, lánglelkű apostolok kellenek.
Olyanok, akik a megélt evangéliummal, életük példájával vonzanak. Hiszen a mai ember már nem hisz a tanítóknak – a puszta szónak
– , ill. csak akkor hisz nekik, ha egyben tanúk is, amint VI. Pál
pápa megállapította.
És mennyire kellenének ma a jó lelkivezetők, Szentlélekkel eltelt
gyóntatók, s egyben igazi atyák, a sebzett lelkek orvosai, irgalmas szívű
gyógyítói, akik ugyanakkor merik fekete-fehéren bűnnek nevezni a bűnt, s
nem „kenik el”. Ugrásszerűen fellendül a lelkiélet szintje ott, ahol akad
ilyen pap, aki rendszeresen, hétközben is elérhető a hívek számára.
Milyen jó lenne, ha a buzgó világi hívek átvállalhatnák a leterhelt lelkipásztoroktól a nem kifejezetten papi feladatokat – akár főállásban is –, és a
lelkipásztor el tudná engedni ezeket. Így azzal tudna elsősorban foglalkozni, ami a legfontosabb, legszentebb, kiváltságos feladata. Mennyi kegyelmet közvetíthet egy pap pl. a szentgyónásban a neki adatott
oldó-kötő hatalom révén! Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a
mennyben is – mondja Jézus Péternek és apostolainak ma is, hiszen a
Szentírás szava ma is érvényes, élő Ige. A pap egyetlen szavával (mondatával) – ami valójában Jézus Szava, hiszen a pap Őt személyesíti meg a
szentségek kiszolgáltatásakor – eltörli megbánt, megvallott bűneinket, és
ez a Szó újjáteremti a lelket, új élettel ajándékozza meg.
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Az Egyház megújulásának másik elengedhetetlen feltétele, hogy legyenek élő, tanúságtevő közösségeink, amelyek azt sugározzák, ami olyan
nagyon megragadta az első keresztény közösségekbe betévedt embereket:
„mennyire szeretik egymást”.
A diktatúra szétverte nálunk a korábban virágzó katolikus egyesületeket, közösségeket, mozgalmakat, a templom és az otthon falai közé szorította a hívő embereket, megtiltva a „gyülekezést”. És az emberekbe lassan
beleivódott, hogy a vallás magánügy, amiről még csak beszélni sem
ajánlatos. Ezért is fontos megújító, hiánypótló szerepük van az
újonnan, kb. a ’70-es évektől, egy-egy új lelkiségi megújulási mozgalom
sodrában létrejött kisközösségeknek, ahol a hívők személyes kapcsolatba kerülhetnek egymással, újra megélhetik, hogy egy Test vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak Krisztusban. Különösen fontos ez a nagyvárosi
óriásplébániákon, ahol a templomba járó hívek egyébként alig ismerik
egymást.
Azt mondják, hogy az a fajta KÖZÖS IMA, melyet napjainkban kisközösségi keretben gyakorolnak – elsősorban a karizmatikus megújulási mozgalom imacsoportjaiban –, valahol középen áll: a személyes, magánima és a liturgia közötti átmenetet képez, mint a különféle hagyományos, ún. paraliturgikus imaformák, pl. a rózsafüzér-bokrok házaknál is stb.
Az Egyház 2000 éves történelme során mindig képes volt a megújulásra – többek között épp a Lélek ihlette, általában egy-két karizmatikus
egyéniségen keresztül elindított lelkiségi mozgalmak hoztak újból és
újból fiatalos lendületet, pezsgést, új tavaszt Krisztus Testének megfáradni
látszó tagjaiba. – A múltban ilyen volt pl. a ferences mozgalom.
Hála az újjáteremtő Léleknek, hogy napjainkban a kor igényeinek
megfelelő új lelkiségi mozgalmakat indít, új formákat teremt. És hála a
Szentatyáért, Egyházunk prófétai lelkületű fejéért, aki tud olvasni az
idők jeleiben, s így maga is támogatja ezeket a mozgalmakat, s buzdítja a
plébániai közösségeket, hogy váljanak kisközösségek közösségeivé,
hogy kisközösségi formában is éljék meg az Egyházat, legyenek így is az
Evangélium tanúi.
Az Egyház legkisebb, alapsejtje a család. De sajnos a magyar családokban elvétve fordul csak elő közös családi ima, mivel még mindig kevés
az olyan család, ahol valamennyi családtag vallásos, ill. nem divat (szégyenlik egymás előtt is?) a közös családi ima. – Hála Istennek, úgy tűnik,
kialakulóban van nálunk egy fiatal, öntudatos, jó értelemben vett katolikus
elit – nagyrészt épp a lelkiségi mozgalmaknak köszönhetően –, akik már
igyekeznek megélni az ún. családegyházat.

***
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5) (75. oldalhoz:)
Gondolatok – személyes tapasztalatok –
a kézrátételes imáról – a Lélek adományairól
Az ún. KÉZRÁTÉTELES IMÁRÓL: a Szentírásban, főleg az Apostolok Cselekedeteiben gyakran találkozunk ezzel az imamóddal, nemcsak
az apostolok által gyakorolt, a Szentlelket közvetítő, küldetésre, szolgálatra
„felkenő” szentségi kézföltételként (ma úgy mondanánk: bérmáláskor,
pap- ill. püspökszenteléskor) – hanem az egyszerű – áldást, kegyelmet,
gyógyulást – kérő ima kísérőjeként is. Papjaink (ha nem tévedek) az
újmisésé áldás alkalmával gyakorolnak ilyen nem szentségi „kézrátáteles”
imát. Egy pap áldásának különleges ereje van , hiszen ő a rajta nyugvó
szentségi kenet folytán különösen is részesült Krisztus hatalmában, így
mintegy Krisztus nevében, személyében szólhat, könyöröghet, cselekedhet.
De bármely „laikus” (világi) keresztény is élhet ezzel az imamóddal. A
keresztség és a bérmálás révén mindannyian részesülünk a Lélek kenetében, s mint Krisztus Testének, az Egyháznak tagjai, részesei lettünk az Ő
papi, prófétai, királyi „hatalmának” (szolgálatának). Így minden megkeresztelt ember (ha hűségesen követi az Urat), közbenjárhat másokért, közvetítheti testvérei felé az Úr szeretetét, áldását, kegyelmét, gyógyító erejét.
Nagyon megerősítő, gyógyító tud lenni az ilyen, kézrátétellel
kísért testvéri közbenjáró imádság, különösen ha az ember rejtett
gondolatait, kéréseit, vágyait, félelmeit stb. mondják ki imában a testvérei,
akik csakis a Lélek által ismerhetik ezeket. (Persze fontos, hogy ez az irgalmas szeretet, elfogadás légkörében történjék, különben megsebezhetjük
egymást. Főleg az ima befejeztével kell vigyázni erre. Valahogy úgy jó kezelni az imában elhangzottakat, mint a gyónási titkot: tehát nem ajánlatos
pl. egy utcai beszélgetés során visszatérni rá. Ha mégis utólag tisztázásra
szorulna valami, azt is az imádság légkörében jó megtenni.)
Senki sem tökéletes eszköze, szócsöve Istennek (az Úr Jézus volt az
egyetlen tökéletes próféta), az imánkban benne van többé-kevésbé a mi
emberi természetünk is: természetes ismereteink, gondolataink, érzelmeink stb. Isten mégis ránk bízza ajándékait, felhasznál minket, hogy kegyelmének közvetítői legyünk egymás számára. Pedig ismeri törékenységünket… Hiszen még azok sem tökéletesek, akiket arra hívott meg
az Úr, hogy részesedjenek az Ő papságában, bemutassák nap mint nap az
Ő Áldozatát, szétosszák az Ő Testét és Vérét testvéreik között. Én magam
személyesen is átélem valamennyire ezt a hallatlan botrányt, hogy Jézus
ma is a bűnösök kezére adja, bízza magát – az én kezemre –, amióta áldoztatási engedélyem van, s így elvihetem az Eucharisztikus Jézust a betegeknek.
Minél inkább megtisztulunk, kiüresedünk önmagunkból, annál inkább
be tud tölteni minket Isten Lelke. Isten szuverén Úr – szabadon dönt afelől, hogy kit mivel ajándékoz meg. Nekünk csak meg kell nyílnunk Előtte,
és elfogadni azt, amit személyes növekedésünkre és testvéreink szolgálatára nekünk szánt.
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Minél inkább beengedjük Őt a szívünkbe, életünkbe, engedjük, hogy
átjárjon minket, betöltsön az Ő kegyelme, a Szentlélek ereje, annál inkább
fel tud használni minket az Úr mások javára. Minél közelebb áll valaki
a „Király Szívéhez”, annál inkább „hatalma” van rajta – vagyis
annál több kegyelmet közvetíthet mások számára, amint ezt a szentek élete
jól példázza.
Mária, a Szentlélek jegyese (az első karizmatikus!) – a kegyelemmel
teljes Szűz, az Egyház Anyja – a leghatékonyabb „közbenjárónk és szószólónk” volt már földi életében is (természetesen az Úr Jézus mellett), hiszen ő Isten rendkívüli, megelőlegezett kegyelméből mentes volt az eredeti
bűntől.
De úgy tűnik, nagyon is fel akar használni ma minden keresztényt az
Úr, mert bőkezűen árasztja ránk ingyenes ajándékait, adományait – ha
hagyjuk, ha elfogadjuk Tőle. „A Lélek ajándékait ki-ki azért kapja,
hogy használjon vele” – írja az Apostol – , hogy szolgálja velük Isten
népét, hogy így együtt felépítsük Krisztus Testét, az Egyházat, és tanúságot tegyünk a Feltámadt Krisztusról, aki közöttünk lakik.
A Szentlélek, a Vigasztaló, Isten akarata szerint jár közben értünk és
bennünk, aszerint, hogy ki-ki milyen kegyelmi ajándékot kapott Tőle: ún.
prófétai szót, az ismeret ajándékát, vagy az „angyalok nyelvét” (a
nyelvimát, más néven a nyelveken szólás adományát, a Szentléleknek ezt a
sajátos „sóhajtozását” bennünk) – hogy csak az imával kapcsolatos ajándékok közül említsek néhányat. (Vannak „gyakorlatiasabb” adományok is –
lásd 1Kor 12.)
Nekem egészen magától értetődő volt akkor, hogy Isten ma is adja,
nagy bőséggel, ezeket az ajándékokat, melyekről a Szentírásban (főleg az
Apostolok Cselekedeteiben és Pál apostol leveleiben) és egyéb mai karizmatikus irodalomban olvastam. Napjainkban, az ősegyházéhoz hasonló
missziós helyzetben nemcsak szentek életében fordul elő pl. a prófétálás, a belső képek látásának ajándéka, vagy a gyógyítás adománya. Egyszerű, gyakran gyarló keresztényeket is felhasznál Isten arra, hogy jeleket
és csodákat tegyen rajtuk keresztül, és így győzze meg a ma kételkedő, hitetlen emberét jelenlétéről.
Mintha napjainkban teljesülne be Joel próféta jövendölése: „Aztán
pedig kiárasztom Lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomást látnak ifjaitok. Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom azokban a napokban Lelkemet. És csodálatos jeleket
idézek elő az égen és a földön… aki segítségül hívja az Úr nevét,
az megmenekül.” (Joel 3,1-3a; 5a.)
Olyan korban élünk, amikor különösen is eláradt a bűn – és egyben
kiárad a Szentlélek. Nem valami „látványosság” ez, hanem az élő Isten önközlése, Jelenlétének jele közöttünk.
Sajnos, a gonosz lélek – ahogy mondani szokás: „Isten majma” –
megpróbálja utánozni a Szentlélek ajándékait. Ő nagyon jól tudja,
mire érdemes figyelmet fordítani – ellentétben egyes Egyházon belüli körökkel, akik óva intenek a Lélek ajándékaitól. (Hála Istennek, a Szentatya
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nem tartozik ezen „óvatosak” közé, sőt buzdítja a Megújulás résztvevőit.
Persze mindennel lehet rosszul élni – hiszen gyarló, gyakran hibázó emberek vagyunk –, még Isten ajándékaival is. De ki merné közülünk azt állítani, hogy mindig jól élt a kegyelemmel? – leszámítva egyes szenteket…)
Mindenesetre úgy tűnik, a gonosz lélek nagyon is tisztában van azzal, hogy
milyen fontosak a Lélek adományai az evangelizációban, ezért igyekszik
hamisítványaival lejáratni ezeket.
Az Úr Jézus figyelmezteti követőit: a végső időkben hamis próféták
lépnek fel, mindenféle feltűnő jelet és csodát művelnek, hogy megtéveszszék még a választottakat is. „Gyümölcseikről ismeritek fel őket” – óv
minket a mi Urunk, és báránybőrbe bújt ragadozó farkasokhoz hasonlítja
a hamis prófétákat.
A mai ember nagyon ki van éhezve a rendkívüli lelki tapasztalatra, de
sokszor nem tudja megkülönböztetni, mi származik Isten Lelkétől, mi az
emberi termé-szettől és mi a gonosz lélektől. A megoldás azonban nem a
Lélek kioltása – ajándékainak visszautasítása –, hanem az, amit az Apostol
tanácsol: vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg… mindenféle
rossztól óvakodjatok! Vagyis kérnünk kell a szellemek (lelkek) megkülönböztetésének ajándékát is – a tisztánlátás adományát. Ehhez pedig tiszta
szív kell…

6) (78. oldalhoz:)

Prae-evangelizáció – új evangelizáció
MEGSZÓLÍTANI A KERESŐKET
Nagyon kellene törekednünk arra, hogy megpróbáljuk beleélni magunkat a mai vallás nélkül felnőtt emberek, fiatalok lelkivilágába – hogy párbeszédet tudjunk kezdeni velük. A szekták
egyik vonzereje épp abban rejlik, hogy meg tudják szólítani a mai embert,
a saját nyelvén tudnak szólni hozzá (igaz, eléggé primitíven, és legtöbbször
manipulálva, pszichés, érzelmi ráhatásokkal, „agymosással” stb.). Mégis
van, amit tanulhatunk egyes – jó szándékú, nem destruktív – kisegyházaktól, pl. az összetartást, missziós lelkületet, az Ige szeretetét… Nem az
értékeink feladására gondolok természetesen, csak arra, hogy pl. ne idegenkedjünk a mai „népénekektől”… Lehet, hogy ezek a gitáros énekek nem
olyan magas művészi színvonalat képviselnek, de legalább nem riasztják el
a fiatalokat. A szövegeik pedig többségükben kifejezetten szépek: sok zsoltár parafrázis van közöttük, vagy szentek által írt költemények, imák stb.
Nagy szükség van ma az ún. PRAE-EVANGELIZÁCIÓRA a katolikus Egyházban. Arra, hogy egyszerűen csak meghívjuk baráti beszélgetésre, vagy evangelizációs igehirdetésekre az érdeklődőket, ahogy
más felekezetek teszik. Azt tapasztaltam, hogy még a – különben nagyszerű
és szintén igen szükséges – katekumenátus is túlságosan kötött sok mai
kereső ember számára. Hiszen ahhoz már egy bizonyos döntés kell, hogy
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valaki elszánja magát a keresztségre vagy áldozásra, esetleg bérmálkozásra
felkészítő, az Egyház közösségébe bevezető „kurzus” elvégzésére, és a mai
ember nem könnyen vállal ismeretlenül ilyen kötelezettséget. Inkább elmegy egy „gyülekezetbe”, ahol nagy szeretettel fogadják, és nem várnak
tőle semmit – legalábbis eleinte…
A szentmise nem az evangelizáció helye. Az ősegyházban a
katekumenek – a keresztségre készülő jelöltek – nem is lehettek jelen az
Áldozat liturgiáján, csak a „beavatottak”.
Ezért is olyan fontosak ma a kisközösségek, akár plébánián, akár
egy-egy buzgó, vallását élő, „gyakorló” világi keresztény lakásán találkoznak. Minden egyházközségben több ilyen evangelizációs célú – imádkozó,
Biblia-olvasó, beszélgetős – csoportnak, a keresőket befogadni kész kisközösségnek kellene lennie, amelyen keresztül kedvet kaphatnának a keresők
arra, hogy megismerkedjenek az Egyházzal; ahol meghirdetik nekik az
örömhírt; és ahol személyes kapcsolatba kerülhetnek hívő katolikusokkal,
akik között megtapasztalhatják: KÖZÖTTETEK AZ ISTEN! – Kérdés,
mennyire vagyunk alkalmasak arra, hogy a jó szándékú keresők megtapasztalják közöttünk Isten szeretetét, és választ kapjanak kezdő, tapogatózó kérdéseikre – hogy elsegítsük őket a megtérésre.
A hagyományosabb plébániai csoportok közül talán az ifjúsági hittancsoportok a legnyitottabbak. De a kezdő, Isten-kereső fiatal még ezekben
sem mindig tud gyökeret ereszteni: úgy érzi, kinézik, nem fogadják be,
nem szólítják meg személyesen… Ezek után lehet, hogy egy szektában köt
ki. Konkrét tapasztalataim vannak erről.
Mindenesetre ma már vannak olyan világi keresztények is, akik alkalmasak egy-egy missziós kisközösség vezetésére. (Heribert Mühlen
professzor, a karizmatikus megújulásnak ez a nagy teoretikusa, akinek
egyben közvetlen tapasztalata is van a Lélekben való megújulásról, missziós centrumnak nevezi a karizmatikus imacsoportot, az ima-összejövetelt
pedig mint missziós liturgiát írja le.)
A lelkiségi mozgalmak „fellelkesítik” tagjaikat nemcsak a radikálisabb keresztény életre, hanem az ebből következő tanúságtevő, missziós
lelkületre is. Hála az Úrnak, hogy létezik már egy EVANGELIZÁCIÓS
CENTRUM is hazánkban, Ménfőcsanakon, ahol evangelizátorokat – Lélekkel eltelt, buzgó, apostoli lelkületű keresztényeket – képeznek sokféle
kurzus, lelkigyakorlat keretében.
***
„MISSZIONÁRIUSOKRA” VAN SZÜKSÉG…
Minden kereszténynek misszionáriusnak kell ma lennie –
maga a Szentatya buzdít minket erre. Sajnos, a mai rohanó élettempó,
munka és több gyerek mellett a fiatalabbak nem képesek annyi energiát
belefektetni ebbe a missziós-evangelizációs szolgálatba – még azok sem,
akiknek szívügyük –, mint amennyit igényelne ez. Egyes „megszállottak”
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ugyan erejükön felül vállalják ezt a feladatot, családi életük rovására. Egy
tanulmány szerzője találóan egyházi özvegyeknek nevezte az ily módon
magukra maradt házastársaikat. Nem hiszem, hogy az Úr többet kívánna
tőlünk, mint amennyit elbírunk…
Sok épp csak megkeresztelt, vagy az Egyházból „kibérmálkozott” karácsonyi-húsvéti „keresztény” él közöttünk, akik alig ismerik a hitüket – nekik is meg kell hirdetni az Örömhírt, és őket is be kell vezetni az Egyházba.
Ezt nevezem én missziós-evangelizációs feladatnak.
De még a rendszeresen – vasárnaponként – templomba járó keresztényeket is evangelizálni kell, hiszen sokan közülük nem élnek a szentségekkel, és ugyancsak hiányosak a vallási ismereteik.
Azután ott vannak – sajnos, egyre nagyobb számban – a megkereszteletlen fiatalok, felnőttek. Ha nem hirdetjük meg az Evangéliumot a természetfeletti után szomjazó, de a tiszta forrást nem találó „felebarátainknak”,
a különféle „új vallások” szippantják be őket.
A Szentatya új evangelizációra, Európa – a hagyományosan keresztény országok – ÚJRA-EVANGELIZÁLÁSÁRA szólította fel a keresztényeket. (Egyébként a misszió szűkebb értelemben a nem-keresztény világ
felé irányul, ahol még az egyházi struktúra sem épült ki.)
Egészen biztos vagyok benne, hogy az Úr Lelke ébreszt nálunk is
missziós, evangelizációs hivatásokat a világiak és a szerzetesek között, akik szívesen vállalnának egyházi szolgálatot, munkát, akár főállásban
is, ha erre lehetőségük adódna. A munkanélkülivé vált értelmiségiek között
is biztosan akadnának erre alkalmas emberek. Milyen jó lenne, ha lehetőség nyílna arra a mai magyar egyházban, hogy képzett, teológiát végzett
világi munkatársakat, ill. szerzeteseket, világi apostolokat alkalmazzanak kifejezetten az evangelizáció céljaira is. (A szekták rég felismerték ennek fontosságát. Igaz, sokukat külföldről pénzelik, s emellett súlyos tizedeket vasalnak be tagjaiktól.) Talán a katekéták (hitoktatók) alkalmazása
megoldódott most a magyar egyházban, de a kereső fiatalabb vagy idősebb felnőttek evangelizációja ugyanilyen fontos lenne. Ez egy „páli”
küldetés: Szent Pált nem arra küldte az Úr Lelke, hogy kereszteljen,
hitoktasson, hanem hogy megnyerje a pogányokat az Evangéliumnak.
Személyes beszélgetések, közös Biblia-olvasás, ima, filmvetítés stb. lehetnek ennek az „emberhalászatnak” az eszközei. Időigényes foglalkozások
ezek.
***
AZ ÚJ VALLÁSOK INVÁZIÓJA
Azt mondják, a mai embernek nincs ideje ilyesmikre. És mégis milyen
sokan keresnek ma lelki békét, vigasztalást, gyógyulást, emberi közösséget,
elfogadást, megértést – és életcélt, választ életük megoldatlan problémáira,
vagy az élet ún. nagy kérdéseire különböző, megváltást ígérő tanfolyamokon, csoportokban, pszicho-technikákban, keleti vallásokból kölcsönzött
meditációs módszerekben, okkult tanokban… Hány őszintén kereső fiatalt,
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akinek már semmiféle vallási ismerete nincs, vagy idősebb, krízisben levő
embert, aki nem találta meg az Egyházba vezető, ill. visszavezető utat,
cserkésznek be az ún. új vallások, a New Age különféle csoportjai, a
keleti kultuszok és a kereszténység, vagy inkább a gnoszticizmus elemeiből összegyúrt, a Bibliára hivatkozó, azt felhasználó szekták, amelyek
közül soknak az égvilágon semmi köze nincs a valódi kereszténységhez. Így
inkább lejáratják az Evangéliumot és a történelmi egyházakat.
A jó szándékú, őszintén Krisztust kereső, ún. evangéliumi közösségek,
kisegyházak mellett egyre terjednek a kifejezetten destruktív, romboló
hatású kultuszok is, amelyekben valóságos agymosást, személyiségcserét végeznek a csapdájukba került, gyanútlan tagokon, manipulációval,
pszichés fogásokkal (a gondolkodás, az érzelmek, a viselkedés totális ellenőrzésével), a szektavezér vagy guru fasisztoid jellegű diktatúrája mellett.
Kihasználják sok mai labilis ember biztonság-keresési igényét és vallási tudatlanságát. A háttérben pedig világméretű szervezetek állnak, politikai
és gazdasági, hatalmi célokkal, sok esetben súlyos gazdasági bűntettek is
terhelik őket. Minderről a beszervezett, egyszerű tagok mit sem tudnak, s
mire esetleg „kinyílik a szemük”, alig képesek kiszakadni a szekta kötelékeiből. Kifelé gyakran jótékonysági célokkal álcázzák magukat.
Ursula Zöpfel asszony, tudományos kutató – egyben maga is érintett
szülő –, a német szektavédelmi központ vezetőjének előadásában olvastam
erről, és más kiadványokban. De fájdalmasan tapasztalom nálunk is a
„szekták invázióját”. Látom az egyre szaporodó templomokat, Bibliaiskolákat, és nap mint nap hallok az új misszionáriusokról. Igen tevékenyek a mi egyházközségünk területén található lakótelepeken is, pl. a Jehova Tanúi, a mormonok, a „HIT-esek” stb. Ha a Moszkva téren felszállok
az 56-os buszra, elfacsarodik a szívem a „Hare Krisna…” stb.-t mormoló fiatalok látványától. Úgy szeretném odakiáltani nekik: „A Krisnának nevezett néma bálvány nem tud segíteni neked, nem ad igazi választ a kérdéseidre, nem vált meg, nem ad örök életet! Csak rabszolgává tesz, ’megszabadít’ a gondolkodás, az egyéni döntés felelősségétől.”
Azt hiszem, nem tévedek, amikor azt gondolom, hogy a legértékesebb,
a jóra, igazra leginkább éhező fiatalok közül kerülnek ki ezek a Krisnahívők és a többi szekta áldozatai – persze sokszor zűrös vagy rideg családi
háttérrel. Azok közül, akik nem tudnak beazonosulni a mai világ, környezetük értékrendjével, illetve érték-nélküliségével, és egy másfajta, alternatív életformát akarnak megvalósítani. Hiszen nem elsősorban a tan, a
tanítás vonzza a mai embert, hanem az élet – pl. a megélt evangélium.
Sajnos, napjainkban különösen is az idők jele az, amire Jézus figyelmezteti övéit, hogy a Sátán, a gonosz lélek a „világosság angyalának” tünteti fel magát; ál-krisztusok lépnek fel, hamis vallásokat
kínálnak az igazságra szomjazó embereknek. Mindezek hátterében egy negatív, személyes szellemi valóság áll: a gonosz lélek (ill. lelkek), aki utánozza Istent, a Szentlelket, nagy jeleket és csodákat produkál, amelyekkel
gyakran még a választottakat, a keresztényeket is megtéveszti (vö.: Máté
evangélium 24. fejezete). A gonosz lelkek Isten teremtményei, bukott an-
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gyalok, akik fellázadtak Isten ellen, élükön Luciferrel. Jézus Krisztus keresztáldozatával mint ember is legyőzte a gonoszt. Isten titka, hogy miért
van még mindig, ideig-óráig „hatalma” megkísérteni, és a rosszra, bűnre
csábítani az embereket.
A keresztségkor ellene mondunk a gonosz léleknek, s szabad
akaratunkkal döntünk Jézus Krisztus mellett, elfogadjuk az Ő
megváltását, uralmát az életünkben. Ezzel Isten országát,
uralmát választjuk a Sátán uralma helyett – mint ahogy minden
további döntésünkkel Isten mellett, a bűn ellen, minden jócselekedetünkkel, imánkkal valósítjuk Isten országát, siettetjük a Sátán végleges vereségét, az új ég és új föld eljövetelét.

*******
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