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Kedves Olvasóink!

Fontos	 pillanathoz	 érkeztünk:	 az	 Ösvény	 magazin	 utolsó	
számát	 tartjátok	 most	 kezetekben	 (vagy	 olvassátok	 képer
nyőtökön,	 telefonotokon).	Nehéz	 döntést	 kellett	meghoznunk,	
de	úgy	éreztük,	hogy	a	jelenlegi	forma	nem	elég	hatékony.	Mint	
láthattátok	viszonylag	ritkán	tudtunk	új	számot	megjelentetni,	
és	 hiába	 van	 sok	 cikk	 egyegy	 lapszámban,	 keveseknek	 van	
türelme	ezeket	végigolvasni	vagy	visszavisszatérni	az	írások
hoz.	 Ezenkívül	 lapunk	 indulása	 óta	megjelentek	 olyan	 online	
oldalak,	amelyek	célja	közös	volt	a	miénkkel,	de	a	kizárólagos	
online	forma	miatt	nagyobb	eléréssel	tudtak	dolgozni.	

Éppen	 ezért	 az	 Ösvény	 mint	 keresztény	 ifjúsági	 magazin	
megszűnik.

Azonban	Hodász	András	atyával	úgy	éreztük,	igény	lenne	egy	
hitvédelmi	oldalra.	
Miért van a világban szenvedés? Tényleg csak egy 
igazság van? A katolikusok miért imádják Máriát?	
(Amúgy	fontos:	nem imádják.)	

Ez	csak	néhány	kérdés	azok	közül,	melyek	gyakran	felmerülnek,	
és	 talán	 nem	 mindig	 tudunk	 rájuk	 jó	 választ	 adni.	 Ezért	
létrehozzuk	 az	 Ösvény	 katolikus	 hitvédelmi	 oldalt,	 melyet	
egyrészt	 a	 jelenleg	 is	 használt	 Facebook,	 illetve	 Instagram	
csatornáinkon	 tudtok	 követni,	 illetve	 a	www.szukosveny.hu	
honlapon.	 A	 cikkek	 mellett	 mémekkel	 is	 fogunk	 jelentkezni.	
Az	újság	korábbi	számai	az	archívumban	elérhetőek	maradnak	
továbbra	is.

Isten	áldjon	benneteket!
Endrédy Balázs

főszerkesztő

főszerkesztő

Endrédy Balázs

Kedves Olvasóink!
Az	Ösvény	további	működéséhez	köszönettel	fogadunk	
támogatást	az	alábbi	számlaszámon:

A	számlaszám	neve:	 Ösvény Magazin
A	bankszámlaszám:	 11711041-21107102	
 (OTP Bank)

MEGHIRDETJÜK	A	tÁMogatÓI FoKoZatoKat, 
MELYEKRŐL	oKleVelet	ADUNK:

Az		 	

gYÉMÁnt FoKoZatÚ	támogatója:	 20	000	Ft
aranY FoKoZatÚ	támogatója:		 15	000	Ft
eZÜSt FoKoZatÚ	támogatója:		 10	000	Ft
bronZ FoKoZatÚ	támogatója:		 5	000	Ft
Céges	adományozás	esetén	igazolást	tudunk	adni.
A	nagylelkű	segítségeteket	Isten	fi	zesse	meg!

A szerkesztők közössége

Az		 	elérhetőségei:

Székhely:	 1196	Budapest,	
	 Mészáros	Lőrinc	utca	107.
Honlap:	 www.osvenymagazin.hu
Email:	 info@osvenymagazin.hu
	 elofi	zetes@osvenymagazin.hu
Facebook:	 fb.com/OsvenyHU
Instagram:	 instagram.com/osveny_magazin
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Boldogok a lélekBen 
szegények, mert övék a 
mennyek országa!

Régebben	 mindig	 azt	 hittem,	 hogy	 a	
„lélekben	szegény”	igazából	a	„béna,	ciki”	
szinonimája.	Nem	hiszem,	hogy	Jézus	erre	
gondolt	 volna.	 Lélekben	 szegény	 sok
kal	 inkább	 az,	 aki	 képes	 lemondani	 sok	
dologról,	hogy	egy	mellett	elköteleződjön.	
Például	képes	választani	sok	 lány	közül,	
hogy	egyet	feleségül	vegyen.	(Mama	hotel	
off)	 Így	 látszólag	 szegény	 lesz	 (hiszen	
csak	egy	lány	lesz	a	felesége),	mégis	ha	
nem	választ,	mindent	elveszít	 (mert	egy	
sem	 lesz).	 Sokan	 a	 mai	 fiatal	 felnőttek	
közül	 éppen	 ezért	 nem	 tudnak	 válasz
tani.	 Mindent	 akarnak,	 és	 így	 mindent	
elveszítenek.	 Ugyanez	 figyelhető	 meg	
az	 egyetemválasztás	 vagy	 a	 hivatás	
kérdése	körül	is.	Hányan	toporognak	még	
harmincévesen	 is,	 mert	 nem	 tudják	 mit	
kezdjenek	az	életükkel.	A	felnőtt	szemé
lyiség	dönt,	és	beleáll	a	döntésébe.	Vállal
ja	a	felelősséget	a	saját	életéért.

Boldogok,   
akik sírnak, mert ők 
vigasz talást nyernek!

A	 boldogság	 és	 a	 sírás	 nem	 zárja	 ki	
egymást?	 Nem!	 Megmondom,	 hogy	
miért.	Fogalmazzuk	újra	ezt	a	monda
tot:	 boldogok,	 akik	 megengedik	 ma
guknak,	 hogy	 sírjanak,	 amikor	 annak	
van	itt	az	ideje.	Tehát	–	másképp	meg
fogalmazva	 –	 megfelelő	 kapcsolatban	
vannak	 az	 érzel	meikkel:	 felismerik	 és	
elfogadják	 őket.	 Ők	 azok,	 akik	 meg	
merik	mutatni,	hogy	mi	van	a	szívükben.	
Igaz	ez	a	pozitív	érzelmekre	is!	Például	
nem	riadnak	vissza	attól,	hogy	büszkék	
legyenek	 magukra,	 ha	 sikert	 érnek	 el.	
Ezt	hívják	érzelmi	 intelligenciának,	ami	
szintén	az	érett	személyiség	jellemzője.

Boldogok a szelídek, 
mert ők öröklik  
a földet!

A	 szelídek	 azok,	 akik	 nem	 keresik	 a	
konfliktust,	 nem	 akarják	 mindenképp	
megváltoztatni	 a	 másikat.	 Elfogadják,	
hogy	létezhet	az	övéktől	eltérő	vélemény.	
Minél	érettebb	valaki,	annál	elfogadóbb,	
mert	az	érett	személyiségnek	nem	okoz	
frusztrációt,	 hogy	 a	 beszélgetőpartnere	
más	véleményen	van,	mint	ő.	Ezt	hívják	
„demokratikus	 életszemléletnek”.	 Rend
szerint	 az	 szokott	 a	 leghangosab	ban	
vitázni,	 aki	 belső	 bizonytalanságokkal	
küzd.	 Így	 próbálja	 ugyanis	 palástolni,	
hogy	 igazából	 egyáltalán	 nincs	 meg
győződve	a	saját	igazáról,	ami	legtöbb
ször	 önbizalomhiányt	 sej	tet.	 Abból	
nyerné	a	megerősítést,	ha	a	környezete	
is	 az	 ő	 véleményén	 lenne,	 és	 frusztrál
ja,	 ha	 ez	 nem	 így	 van.	 A	 szelíd	 ember	
szeretettel	 és	 elfogadással	 fordul	 a	
másik	felé,	mert	nem	dől	össze	a	világa,	
ha	nem	értenek	vele	egyet.

A	pszichológusokat	mindig	 is	 izgatta,	hogy	mik	a	 felnőtt,	érett	személyiség	 ismertetőjegyei.	
Kicsit	olyan	ez,	mint	a	zeneszerzőknél	a	„magyar	mise”,	mindenkinek	megvan	a	saját	listája.	
Az	örök	klasszikus	Freud	Zsigmond	szerint	egészséges	ember	az,	aki	tud	szeretni	és	dolgoz
ni.	Nyilván	a	 „szeretet”	 itt	az	arra	való	képességet	 jelenti,	hogy	másokkal	bensőséges,	har
monikus	viszonyban	legyünk.	A	munka	pedig	nem	egyszerűen	azt,	hogy	van	munkája,	hanem	
inkább	általánosságban:	ha	 találkozik	egy	 feladattal,	akkor	nemcsak	kedve	van	megoldani,	
de	képesnek	is	érzi	rá	magát.		Ez	jelzi,	hogy	egészséges	a	lelke.	Richard	Cabot	kiegészíti	ezt	a	
listát	még	két	szemponttal:	szerinte	játék	és	istenhit	is	a	felnőtt,	érett	személyiség	része,	hiszen	
a	játékosság,	kreativitás,	valamint	a	transzcendens	felé	nyitottság	is	jelzi,	hogy	a	lélek	erőfor
rásai	jó	irányba	hatnak.	Vajon	Jézusnak,	minden	idők	legnagyobb	terapeutájának,	mi	erről	a	
véleménye?	Bizonyára	ismered	a	nyolc	boldogságot,	de	abban	is	majdnem	biztos	vagyok,	hogy	
amikor	először	hallottad,	nem	nagyon	értetted,	hogy	mit	akar	ezzel	Jézus	mondani.	Boldogok	
a	lelki	szegények?	Meg	akiket	üldöznek?	Ki	érti	ezt?	Aztán	valószínűleg	elfogadtad,	hogy	ez	is	
azok	közé	a	kicsit	furcsa	és	nehezen	érthető	részek	közé	tartozik,	amiből	van	még	jó	néhány	a	
Bibliában.	Most	arra	hívlak,	hogy	gondolj	egészen	új	módon	a	nyolc	boldogságra!	Jézus	ezzel	
kezdi	a	Hegyi	beszédet	és	szerintem	nem	véletlenül.	Olyan	ez,	mintha	lefektetné	az	alapokat.	
Elmondja,	hogy	milyenek	az	Isten	országába	tartozó	emberek.	És	ez	éppenséggel	nagyon	jól	
rímel	arra,	amit	ma	a	pszichológusok	érett	személyiségnek	mondanak.	Nézzük	csak	végig!

P. Hodász András

BOLDOGOK
A lelki SZEGÉNYEK?
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Boldogok, akik éhezik 
és szomjazzák az 
igazságot, mert ők 
kielégítést nyernek!

Minél	 érettebb	 valaki,	 annál	 kevésbé	
terhelik	 előítéletek,	 és	 a	 közvélemény,	
közízlés	 annál	 kevésbé	 befolyásolja	 a	
véleményét.	 Annál	 inkább	 nyitott	 az	
igaz	ság	 megismerésére,	 még	 akkor	 is,	
ha	ez	a	saját	véleményének	megváltoz
tatásával	 vagy	 tévedésének	 beisme
résével	jár	(amitől	egy	érett	személyiség	
szintén	 nem	 riad	 vissza!).	 Boldogok	 te
hát,	akiknek	fontosabb	az	igazság,	mint	
az,	hogy	nekik	legyen	igazuk.

Boldogok az irgal
masok, mert nekik is 
irgalmaznak!

Az	 irgalmas	 ember	 együttérzéssel,	
empátiával	 fordul	 a	 másik	 ember	 felé.	
Nemcsak	a	hibát	látja,	hanem	az	embert	
a	hiba	mögött.	Ehhez	az	kell,	hogy	fejlett	
legyen	 az	 önismeretben,	 ismerje	 saját	
gyengeségeit,	 és	 elfogadja	 azokat.	 Na,	
ez	 nem	 ment	 a	 farizeusoknak,	 kaptak	
is	 keményen	 Jézustól,	 nem	 vélet	lenül!	
Aki	 nem	 ismeri	 be	 maga	 előtt	 a	 saját	
gyengeségét,	 az	 nagyon	 szigorú	 lesz	
másokéval	 szemben.	 A	 farizeusok,	
inkvizítorok,	 az	 öntelt	 keresztények	 ilye
nek.	 Azt	 gondolják,	 hogy	 ha	 ők	 tudnak	
tökéletesek	 lenni	 (nem	 azok,	 de	 azt	
gondolják),	akkor	másnak	 is	megy,	 csak	
akarni	kell.	Az	érett	személyiség	azonban	
tisztában	 van	 az	 életének	 sötétsége
ivel	 is,	 sőt	 képes	 azokat	 megbocsátani	
magának,	 tehát	 képes	 az	 öniróniára.	
Ahogy	 Gyökössy	 Endre	 mondta:	
„Boldogok, akik nevetni tudnak 
önmagukon, mert soha nem lesz vége 
szórakozásuknak”.

Boldogok a tisz
ta szívűek, mert ők 
meglátják az istent!

A	tisztaság	nem	véletlenül	a	három	szer
zetesi	 erény	 egyike.	 Az	 érett	 személy	
uralja	a	vágyait.	Vigyázz!	Nem	elnyomja,	
nem	 letagadja,	hanem	„integrálja”,	azaz	
beépíti	a	személyiségébe.	Mit	jelent	ez?	

Elfogadja,	hogy	léteznek,	és	megkeresi	a	
helyüket	az	életében.	Legzseniáli	sabban	
Weöres	 Sándor	 fogalmazta	 meg:		
„...Visszafojtott szenvedélyekkel ván  
szo  rogni éppoly keserves, mint sza
badjára eresztett szenvedé lyek közt 
morzsolódni. Ha vágya idat kényez
teted: párzanak és fiad za nak. Ha vá
gyaidat megölöd: kísértetként vissza
járnak. Ha vágyaidat megszelídíted:  
igába foghatod őket, és sárkányokkal  
szánthatsz és vethetsz...” (Weöres	Sán
dor:	A	teljesség	felé).	

A	„tiszta	szívű”	az,	aki	éretten	viszonyul	
a	szexualitáshoz.	Nem	menekül	tőle,	de	
nem	is	válik	rabjává.	Egyszerűen	szólva:	
örül,	hogy	Isten	teremtett	szép	lányokat,	
de	azt	is	tudja,	hogy	a	pornográfia	vagy	
az	 önkielégítés	 nem	 a	 megfelelő	 kife
jezése	ennek	az	örömnek.

Boldogok a Békes ség
szerzők, mert őket 
isten fiának fogják 
hívni!

A	békességszerző	az,	akinek	egy	vitában	
mindig	 fontosabb	 a	másik	 ember,	mint	
az,	 hogy	 kinek	 van	 igaza.	 Fontos	 neki	
a	 megbocsátás,	 ezért	 nem	 őrizgeti	 a	
haragját.	 Meghitt	 viszonyra	 törekszik	
a	másikkal.	Egy	vitát	nem	úgy	 lát,	mint	
egy	csatát,	amit	meg	kell	nyernie,	hanem	
mint	 egy	 problémát,	 amit	 a	 másikkal	
közösen	meg	tud	oldani,	és	keresi	is	ezt	a	
megoldást.	A	kulcsszó	a	konszenzus.	Aki	
konszenzusra	 törekszik,	 annak	 a	másik	
fél	 szempontjai	 ugyanolyan	 fontosak,	
mint	a	sajátjai.	

Boldogok, akiket 
üldöznek az igaz
ságért, mert övék  
a mennyek országa!

Volt	 már	 olyan,	 hogy	 nem	 merted	
felvállalni,	 hogy	keresztény	vagy,	mert	
féltél,	 hogy	 kinevetnek,	 vagy	 aggód
nod	kellett,	hogy	mit	gondolnak	rólad?	
És	olyan,	hogy	akkor	is	ragaszkodtál	a	
meggyőződésedhez,	amikor	körülötted	
mindenki	 másképp	 gondolta?	 Azok,	
akik	vállalják	az	üldözést	az	igazságért	
olyan	emberek,	akik	számára	az	erkölcsi	
törvények	saját,	belső	meggyőződésen	
alapulnak,	nem	pedig	azon,	hogy	a	töb
biek	körülöttük	mit	csinálnak.	Ehhez	az	
kell,	hogy	az	elveidet	ne	azért	kövesd,	
mert	 a	 szüleid	 azt	 mondták,	 hanem	
mert	te	is	jónak	tartod	őket.	Ha	te	csak	
azért	teszed	a	jót,	és	kerülöd	a	rosszat,	
mert	 különben	 a	 szüleid	 megtudják	
és	 dádá	 lesz,	 akkor	 azonnal	 levetsz	
majd	magadról	minden	erkölcsi	gátlást,	
amint	apuci	szeme	már	nem	lát	(mond
juk	az	első	gimis	osztálykiránduláson).	
Ha	 azonban	 ezek	 saját,	 belső	 meg
győződések,	akkor	nem	fog	kibillenteni	
az	egyensúlyodból	az	sem,	ha	esetleg	
vállalnod	kell	az	„üldöztetést”	értük.	

Olvasd	 újra	 a	 nyolc	 boldogságot,	 most	
már	 ilyen	 szemüveggel!	 Neked	 hol	 van	
még	 tennivalód?	 Ha	 rátaláltál	 arra	 a	
pontra,	ami	neked	szól,	határozd	el,	hogy	
teszel	egy	lépést,	ami	közelebb	visz	téged	
a	felnőtt,	érett	személyiséghez!
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Nincsen	 olyan	 kultúra,	 amely	 ne	
foglalkozna	kitüntetett	helyen	a	felnőtté	
válás	 témájával.	 A	 beavatási	 szer	tar
tások	 próba		tételei,	 a	 népmesék	 ifjú	
legényei,	akik	vándorútjuk	során	bölccsé	
válnak,	 Télemakhosz	 	 Odüsszeusz	
kere		sé	se,	 ahol	 tapasztalatai	 éretté	
teszik	 őt	 arra,	 hogy	 méltó	 küzdőtársa	
legyen	apjának	 –	mind	arról	 beszélnek,	
hogy	 el	 kell	 indulni,	 le	 kell	 küzdeni	 az	
akadályokat,	 éretté	 kell	 válni	 az	 önálló	
életre.	Az	út	 	pedig	mindig	a	hősök	ön	
megismeréséről	 beszél,	 amelyhez	
szervesen	 hozzátartozik	 a	 csalódás	
élménye,	 az	 illúzióvesztés:	 összeomlik	
a	 korábban	 magukról	 kialakított	 kép.		
Az	 epika	 nyelvén	 a	 történetekben	
felfedezhetjük	 saját	 utunkat,	 észre
vehetjük	 az	 évezredek	 óta	 ismétlődő	
folyamatokat.	 A	 líra	 nyelve	 azonban	
ennél	 is	 mélyebbre	 visz:	 fájdalmakról,	
traumákról	 beszél,	 amelyek	 mármár	
az	 elfogadhatóság	 határvidéké	nek	
tapasztalatait	sűrítik	magukba.	Pilinszky	
verse	is	ide	kalauzol	bennün	ket.

„Anya, anya”	 –	 kezdődik	 a	 vers	 a	
megszólítással,	 amelynek	 segítségével	
belépünk	 abba	 a	 dialógusba,	 amely		
végig	vezet	bennünket	a	szövegen.	A	vers	
beszélője	 számon	 kér,	 lázad,	 tiltakozik,	
saját	 helyzetéről	 mintegy	 tájékoztatja	 a	
megszólított	 anyát,	 majd	 a	 párbeszéd	
végére	érve	már	csak	megállapítja:	„anya, 
mégis nehéz.”		

Dialógust	 írtam,	 párbeszédet,	 azonban	
itt	csak	a	fiú	beszél,	az	anya	végig	néma.		
Azt	tudjuk	meg	róla,	hogy	elment,	itt	hagy
ta	 gyermekét.	 A	 fiú	 szenvedése	 pedig	
mintha	éppen	ebből	az	elhagyatottságból	
fakadna.	A	magára	maradott	ságnak	az	
egész	 vers	 középpontjában	 álló	 nagy	
metaforája:	 a	 sivatag,	 amely	 azonban	
épp	úgy	 hordozza	 a	 kietlen,	 üres,	
kísértésekkel	 teli	 hely,	mint	ahogy	a	 lírai	
én	 számára	 a	 „kíváncsian szemlélgetés”	
képzetét.	 A	 vers	 harmadik	 egységében	
ezt	a	szemlélge	tést	az	időben	is	elhelyezi	
a	beszélő:	„… a ruhák fodrát leeresztik,/ a 
kelme megfakúl,/ s a fű beteríti az utakat.”	
Ezek	a	metaforák	azonban	nem	csak	az	
idő	 múlását	 jelképezik,	 hiszen	 a	 fodrok	
leeresztése	 a	 felnövekedést,	 a	 felnőtté	
válást	 is	 jelenti,	 a	 kelme	megfaku	lása	 a	
színtelenné	 válást	 is	 asszociálja,	míg	az	

utak	 füvesedése	 mintha	 éppen	 a	 siva
tagot	 tenné	 láthatatlanná.	 A	 vers	
utolsó	 szakasza	 azonban	 visszatér	 a	
ki	indulópontra.	 Mintha	 az	 idő	 múlása	
el	fe	ledtette	 volna	 a	 lírai	 énnel	 a	 siva
tagot,	mintha	megszűnt	 volna	 a	 sem
mi	 és	 az	 üresség	 leskelődő,	 pokoli	
kísértése.	 Mintha	 álmából	 ébredne	
a	 beszélő:	 „de hol is hagytam abba?”			
A	foly		tatás	pedig	egyértelműsít:	„mégis 
élek,” és	„mégis nehéz, anya”.

A	Pilinszkyuniverzumban	a	vers	egzisz
ten	ciális	 értelmezése	 is	 megnyílik.		
A	konk	rét	elhagyatottságélmény	az	em
ber	 létbe	 vetettségének,	 míg	 a	 sivatag	
magának	a	 létezésnek	 a	 szimbólumává	
válik.	Az	„anya,… miért hagytál itt”	kérdése	
mintha	Krisztus	utolsó	szavait	evokálná:	
„Atyám, miért hagytál el engem?”	Így	íródik	
egymásra	a	 földi	anya	és	az	 Isten	általi	
elhagyatottság	alapvető	emberi	 tapasz
talata.	 A	 vers	 pedig	 éppen	 arról	 beszél,	
mennyire	nehéz	hordozni	árvaságunkat,	
milyen	nehéz	is	az	a	felnőtté	válás,	amikor	
szembesülünk	 azzal,	 hogy	 egyedül	 kell	
megtennünk	az	utat.	

A	 fájdalom	 kimondhatatlanságát	 a	
vers	 formai	 szaggatottsága	 beszéli	 el.		
Az	 el	mond	hatatlant	 csak	 a	 forma	
képes	 kifejez	ni:	 nincsenek	 szabályos	
versszakok,	azonos	szótagszámú	so	rok,	
rímek.	 A	 töre	dezett	séget,	 bizony	talan
ságot	 a	 zaklató	 kérdés	 –	 „mért hagytál 
itt?” –	 ismét	lése	 hordozza,	 ugyanakkor	
a	 vers	 középpontjában,	 a	 sort	 beljebb	
kezdve,	kiemelve	szegeződik	a	minden
kori	 elhagyónak	 a	 kérdés.	 „Tudod, hogy 
hány kísértés… leskel itt reám?”	 A	 foly
tatásban	 pedig	 a	 két	 utolsó	 szakasz	
„persze”	 sorkezdése,	 mintha	 a	 lírai	 én	
önmagát	 vigasztaló,	 nyugtató	 szava	
lenne.	A	befejezés	azonban	csak	a	válasz	
nélküli	elfogadás,	a	tény	rögzítése	lehet:	
nehéz	hordozni	az	életet,	a	magányt,	az	
árvaságot.

A	 Pilinszkyvers	 tehát	 a	 felnőttséget	
nem	 életkori	 meghatározásként	 értel
mezi,	 hanem	 a	 sivatagban	 élésre	 való	
olyan	 képességként,	 amikor	 az	 élet	 el
dobásának	 állandó	 kísértése	 közepette	
egyet	 tehetünk:	 szólongatjuk	 anyánkat,	
(Atyánkat),	 mert	 neki	 elmondhatjuk:	
„mégis nehéz.”  

Pilinszky János:

Mégis nehéz
Anya, anya
ebben a sivatagban,
mért hagytál itt, ebben a sivatagban?

Mért hagytál itt, hol minden oly kietlen,
és mindent mégis oly kiváncsian
szemlélgetek?
                  Tudod, hogy hány kisértés,
a semmi és üresség késdobáló
hány és hány pokla leskel itt reám?

Persze, a ruhák fodrát leeresztik,
a kelme megfakúl, s a fű
beteríti az utakat.

Persze, persze, a feledés, az elmulás -
de hol is hagytam abba? -
mégis élek,
mégis nehéz, anya, mégis nehéz.

„ A ruhák fodrát  
leeresztik”

Mihályi Anikó
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A	 szentáldozás	 szertartása	 változatos	
formákat	öltött	a	történelem	folyamán.	A	
kora	középkor	óta	a	hívek	egymás	mellett	
térdeltek	 az	 áldoztatórács	 előtt,	 és	
nyelvükre	fogadták	az	Oltáriszentséget.	
Külön	ügyelni	kellett	a	szigorú	szentségi	
böjtre,	 vagyis	 arra,	 hogy	 éjféltől	 a	
szentáldozásig	 ne	 vegyenek	 semmi	
ételt	 magukhoz.	 A	 II.	 Vatikáni	 Zsinat	
utáni	években	eltűnt	az	áldoztatórács,	a	
térdelés	 átadta	 helyét	 a	 sorbaállásnak,	
a	 szentségi	 böjt	 egyórás	 lett,	 majd	
legvégül	 megjelent	 a	 kézbe	 áldozás	
gyakorlata	 is.	 Mindez	 komoly	 változást	
jelent,	 különösen,	 ha	 tudjuk,	 hogy	 a	
liturgia	 külső	 formája	 a	 legszorosabb	
kapcsolatban	 van	 a	 hit	 tartalmával,	
esetünkben	 azzal	 a	 meggyőződéssel,	
hogy	 a	 Szentostyában	 valóságosan	 és	
nem	 pusztán	 szimbólumként	 jelen	 van	
Jézus	 testével	 és	 lelkével,	 istenségével	
és	 emberségével.	 Számos	 ellentétes	
magyarázat	és	történelmi	okfejtés	látott	
napvilágot	a	problémával	kapcsolatban.	
Vajon	 hogyan	 fejlődött	 az	 Eucharisztia	
vételének	 módja,	 és	 mi	 ma	 az	 Egyház	
hivatalos	álláspontja?

Ha	 vissza	 akarunk	 nyúlni	 egészen	 a	
gyökerekhez,	 az	 utolsó	 vacsoránál	
kell	 kezdenünk.	 Az	 apostolok,	 az	
általánosan	 elterjedt	 ábrázolástól	
eltérően,	 nem	 ültek	 az	 asztal	 körül,	
hanem	 egy	 kézre	 támaszkodva,	
díványokon	 feküdtek	 a	 korabeli	 keleti	
szokás	 szerint.	 Feltételezni	 szoktuk,	
hogy	az	Úr	 szavai	alapján	 („Vegyétek 
és egyétek”)	 kézről	 kézre	 adták	
egymásnak	a	kenyeret	és	a	kelyhet,	amit	
egyébként	 megtehettek,	 hiszen	 Jézus	
kijelentése	 óta	 („ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre”)	 már	 papok,	
sőt	 püspökök	 voltak.	 A	 közelkeleti	
vendéglátási	 szabályok	 azonban	
megkövetelték,	 hogy	 a	 házigazda	
saját	 kezűleg	 helyezzen	 egy	 kevés	
ételt	 vendégei	 szájába.	 Jézus	ezt	 tette	
Júdás	 esetében,	 amikor	 „bemártotta	
a	 falatot,	 és	 karióti	 Júdásnak,	 Simon	
fiának	nyújtotta”	(Jn	13,26).	Vajon	nem	
cselekedhetett	 hasonlóképpen	 a	 többi	
apostol	esetében	 is?	Ennek	nem	mond	
ellent	 a	 „vegyétek”	 felszólítás,	 mivel	
az	 passzív	 értelemben	 is	 fordítható,	
„fogadjátok”	értelemben.

Az	 ősegyház	 idejéből	 kevés	 idevágó	
adatunk	 van.	 Jeruzsálemi	 Szt.	 Cirill	
(313386)	 azt	 tanácsolja	 híveinek,	
hogy	 „Amikor odajárulsz (a 
szentáldozáshoz), ne kinyitott 
tenyérrel és szétfeszített ujjakkal 
jöjj, hanem egyik tenyered legyen a 
másik tenyered trónja, így fogadd 
az eljövendő Királyt, és tenyered 
hajlatába fogadd Krisztus testét, 
rámondva az Ament.”

Ugyanakkor	 figyelmeztet	 is:	 „Légy 
éber, hogy az Úr Testéből semmit 
se veszíts el. Mondd meg, kérlek, ha 
valaki aranyport adna neked, vajon 
nem kezelnéde azt a legnagyobb 
óvatossággal és gondossággal, és 
nem ügyelnéle arra, hogy semmit 
se veszíts el belőle? Nem kellenee 
tehát még nagyobb óvatossággal 
és éberséggel figyelned arra, hogy 
semmi se essen a földre az Úr 
Testéből, még egy kis morzsa se, 
hiszen az messze értékesebb az 
aranynál és az összes drágakőnél?” 

„ Csak  
NYiSD Ki  
szádat, és ÉN  
betöltöm”

Aktuális

P. Kovács Ervin Gellért 
O.Praem



8. |                  2019. Március

Ennek	 érdekében	 számos	 egyházatya	
tanúsága	 szerint	 az	 áldozók	 először	
kezet	mostak,	majd	mélyen	meghajolva	
jobb	 tenyerükre	 fogadták	 a	 Szt.	 Testet,	
amit	 soha	 nem	 érintettek	meg	 ujjukkal,	
hanem	 közvetlenül	 a	 szájukkal	 vették	
magukhoz,	 majd	 még	 egyszer	 kezet	
mostak,	hogy	a	tenyerükön	megmaradó	
morzsák	 ne	 vesszenek	 kárba.	 Az	
asszonyok	a	tenyerükre	egy	domincale
nak	nevezett	kendőt	 terítettek,	és	abba	
fogadták	 a	 Szentséget.	 Ezek	 után	
járultak	a	kehelyhez,	amit	egy	diakónus	
nyújtott	 nekik.	 Ez	 eléggé	 bonyolult	 és	
időigényes	eljárás	volt,	főleg	amikor	sok	
áldozó	 járult	 az	 Úr	 oltárához,	 így	 nem	
csoda	hogy	rövidesen	áttértek	a	nyelvre	
áldoztatásra.

Más	 egyházatyák,	 így	 Nagy	 Szt.	 Leó	
pápa	(440461),	Nagy	Szt.	Gergely	pápa	
(590604)	és	Nagy	Szt.	Bazil	(330379)	
arról	tanúskodnak,	hogy	az	Eucharisztiát	
mindig	papok	osztották	ki,	mégpedig	az	
áldozók	 nyelvére.	 Csak	 az	 üldözések	
idején	 vihették	 a	 hívek	 a	 Szentséget	
otthonukba,	és	saját	magukat	áldoz	tat
ták.	 Ugyanez	 vonatkozott	 a	 pusztában	
lakó	 remetékre.	 A	 roueni	 zsinat	 650
ben	 már	 így	 rendelkezik:	 „Ne	 tedd	 az	
Eucharisztiát	 laikusok	 kezébe,	 hanem	
csak	szájukba”.

Így	volt	ez	egészen	a	XX	század	végéig.	
Ekkor	 jelentkezett	 néhány	 európai	

országban	 (Németország,	 Hollandia,	
Fran	cia			ország)	 a	 kézbe	 áldozás	
gyakorlata,	 de	 nem	 úgy,	 ahogyan	 a	
keresztény	 ókorban,	 hanem	 most	 már	
a	 hívek	 kiegyenesedve,	 bal	 tenyerükre	
kérték	 a	 Szentséget,	 majd	 jobb	 kezük
kel	 saját	 magukat	 áldoztatták	 meg.	
Semmiféle	 kézmosás,	 kendő	 vagy	
hasonló	 elővigyázatossági	 eljárás	 nem	
volt.	 A	 Szentszék	 egy	 ideig	 hevesen	
tiltakozott	 az	 új	 gyakorlat	 ellen,	 hiszen	
nem	 látta	 biztosítottnak	 a	 valóságos	
jelenlétbe	 vetett	 hit	 és	 a	 legkisebb	
morzsákban	 is	 jelenlévő	 Krisztus	 iránti	
tisztelet	 megőrzését.	 VI.	 Pál	 pápa	 is	
„kétségesnek	 és	 veszélyesnek”	 mondta	
az	 új	 gyakorlatot,	 de	 meggyőzték,	
hogy	 az	 már	 nem	 szorítható	 vissza	

a	 hívek	 lázadása,	 sőt	 elszakadása	
nélkül.	 Így	 1968	 végén	 szavazásra	
bocsátotta	 a	 kérdést.	 Íme,	 a	 püspökök	
szavazatai:	jóváhagyólag	567en,	ellen
zően	 1233an	 és	 jóváhagyólag,	 de	
fenntartásokkal	315en	voksoltak.	Ezek	
után	 VI.	 Pál	 pápa	 úgy	 döntött,	 hogy	
az	 egyház	 hagyományos	 gyakorlatát	
semmiképpen	 nem	 kell	 megváltoztatni.	
Azokban	az	országokban	azonban,	ahol	
az	 új	 szokás	 már	 elterjedt,	 a	 püspöki	
kar	 engedélyt	 kérhet	 a	 Szentszéktől	
a	 kézbe	 áldoztatásra,	 vigyázva,	 hogy	
a	 Szentség	 iránti	 hódolat	 és	 tisztelet	
ezzel	 ne	 szenvedjen	 kárt,	 és	 elejét	
vegyék	 minden	 téves	 felfogásnak	

(Memoriale	 Domini	 instrukció	 1969.	
március	 29.).	 Azóta	 a	 kézbe	 áldozás	
rohamosan	 elterjedt	 az	 egész	 világon,	
ott	 is,	 ahol	 korábban	 soha	 nem	 volt	
ismert	 (Magyarországon	 1986	 óta	
engedélyezett),	habár	II.	János	Pál	pápa	
is	 többszörösen	 kijelentette:	 „A	 pápai	
levél	 alapján	 ez	 a	 különleges	 engedély	
érvényes.	 De	 mondom	 nektek,	 én	 nem	
kedvelem	 és	 nem	 is	 javaslom!”	 Korunk	
másik	 tekintélyes	 egyházi	 személye,	
Kalkuttai	 Teréz	 anya	 is	 előírta	 nővérei	
számára,	 hogy	 kötelezően	 maradjanak	
a	 hagyományos	 gyakorlatnál,	 sőt	
lehetőleg	 térdelve	 áldozzanak.	 2004
ben	a	Szentszék	kiadta	a	Redemptionis	
Sacramentum	 c.	 instrukciót,	 amiben	
megerősíti,	hogy	a	szentáldozás	rendes	
és	egyetemes	formája	a	nyelvre	áldozás;	
a	 kézbe	 áldozás	 csak	 indultum,	 azaz	
engedmény.	 Ahol	 engedélyezték,	 ott	
is	 ügyelni	 kell,	 hogy	 a	 Legszentebbet	
ne	 érje	 megszentségtelenítés,	 pl.	 hogy	
valaki	 elvigye	 magával	 a	 Szentséget.	
Ha	 fennáll	 ilyen	 veszély,	 akkor	 ne	
áldoztassanak	kézbe.	Ennek	megfelelően	
ma	 is	 olyan	 helyeken,	 ahol	 sok	
ismeretlen	 ember	 jelenik	 meg,	 pl.	 nagy	
kegyhelyeken,	 beleértve	 a	 vatikáni	 Szt.	
Péterbazilikát,	nem	áldoztatnak	kézbe.	
Más	 országokban	 pl.	 Szlovákiában,	
Kárpátalján	vagy	Litvániában	a	püspöki	
kar	a	mai	napig	nem	adott	ilyen	engedélyt.	
XVI.	 Benedek	 pápa	 2008	 Úrnapján	
vezette	 be	 azt	 a	 gyakorlatot,	 hogy	 a	
saját	 szentmiséin	mindenkit	 térdelve	és	
nyelvre	 áldoztat,	 hangsúlyozva,	 hogy	
máig	ez	az	Egyház	nemcsak	törvényes,	
hanem	 egyetemesen	 normatív,	 rendes	
és	előnyben	részesítendő	formája.

Mi	 az	 oka	 az	 egyházi	 hagyomány	 és	
a	 fent	 idézett	 óvatossági	 előírások	
egybehangzó	 tanúságának?	 Az	 újkori	
egyház	 hitét,	 különösen	 korunkban,	
veszélyezteti	az	elvilágiasodás	és	a	szent	
iránti	 érzés	 elvesztése.	 Ezért	 mindent	
meg	 kell	 tenni	 a	 szent	 színek	 alatt	
jelenlevő	 Úr	 iránti	 lehető	 legnagyobb	
tisztelet,	az	ünnepélyesség	és	méltóság	
megőrzéséért.	 Az	 ember	 nem	 szokott	
hozzányúlni	 puszta	 kézzel	 az	 értékes	
és	tisztelt	e	világi	tárgyakhoz	sem.	Még	
az	 étkezésnél	 is	 csak	 a	 másodrangú	
eledelt	esszük	puszta	kézzel:	pattogatott	
kukoricát,	 napraforgómagot	 mozizás	
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közben.	A	papok	kezét	azért	is	kenik	meg	krizmaolajjal,	
hogy	méltó	legyen	érinteni	a	Legszentebbet	és	másokat	
táplálni	vele.	A	cölibátusnak	is	ez	az	egyik	fontos	oka:	a	
papnak	olyan	bensőséges	és	kizárólagos	kapcsolata	van	
Krisztussal,	akit	naponta	érint	az	oltáron,	hogy	életébe	
nem	 fér	 bele	 más	 intim	 kapcsolat.	 Amikor	 kinyitjuk	
a	 szánkat	 Krisztus	 Testének	 fogadására,	 kifejezzük	
ezzel,	 hogy	 Isten	 gyermekei	 vagyunk,	 akik	 önerőből	
képtelenek	 fenntartani	 magukat,	 és	 rászorulnak	 arra,	
hogy	 az	 Úr	 saját	 kezűleg	 táplálja	 őket,	mint	madár	 a	
fiókáit	 (bibliai	 kép).	 Ezenkívül	 gondoljunk	 vissza	 Szt.	
Cirill	 aranyporos	 figyelmeztetésére.	 Nem	 fordulhat	 elő	
könnyen,	 hogy	a	 drága	morzsák	 tenyerünkről	 a	 földre	
essenek	 és	 eltapossák,	 hogy	 babonás	 vagy	 rossz	
szándékú	 személyek	 (pl.	 sátánisták)	 ki	 tudja,	 milyen	
célból	hazavigyék	a	Szentostyát,	miközben	a	pap	nem	
figyel	rájuk?	

Valahányszor	 az	 Egyház	 évszázadok	 óta	 ragaszkodik	
egy	gyakorlathoz,	azt	nem	ok	nélkül	 teszi.	 II.	 János	Pál	
pápa	„Ecclesia	de	Eucharistia”	című,	lelki	végrendeletének	
is	 tekinthető	enciklikájában	mondja:	 „Sohasem	szabad	
elfelejteni,	 különösen	 nem	 a	 mai	 korban,	 amikor	
minden	 dolog	 megszentségtelenítésének	 általánosan	
elterjedt	 tendenciáját	 látjuk,	 hogy	 az	 ember	 hajlamos	
felfüggeszteni	a	szent	és	a	profán	közötti	különbséget.	
Egy	 ilyen	 helyzetben	 az	 Egyháznak	 különösen	 is	
kötelessége,	 hogy	 az	 Eucharisztia	 szent	 mivoltát	
biztosítsa	 és	 erősítse…	 Nincs	 veszély,	 hogy	 túlzásba	
vihetnénk	e	Titok	tiszteletét,	mert	ebben	a	Szentségben	
benne	foglaltatik	üdvösségünk	teljes	misztériuma…	Bár	
a	„lakoma”	természete	családiasságot	sugall,	az	Egyház	
sohasem	 engedett	 a	 bizalmaskodó	 „közvetlenség”	
kísértésének,	 mert	 nem	 feledkezett	 meg	 arról,	 hogy	
Jegyese	 az	 ő	 Ura.	 Az	 eucharisztikus	 lakoma	 valóban	
szent	 lakoma,	 melyben	 egyszerű	 jelek	 mögött	 Isten	
szentsége	rejtőzik.	A	kenyér,	mely	megtöretik	oltárainkon	
az	 angyalok	 kenyere,	 melyhez	 csak	 az	 evangéliumi	
százados	alázatával	szabad	közeledni”.	

Hasonló	szellemben	beszél	korunk	nagy	egyháztanítója,	
John	Henry	Newman	bíboros:	„Hinni a tiszteletadás 
bármilyen jele nélkül, bizalmaskodó istentiszteletet 
végezni saját ízlésünk szerint rendellenes és 
még a hamis vallásokban is ismeretlen jelenség. 
Ahhoz, hogy illő módon közeledhessünk Istenhez, 
mindig elengedhetetlen volt az istentisztelet és az 
istentiszteleti formák, mint a térdre borulás, a cipő 
levetése, a csend”.

Közeledjünk	 tehát	 az	 eucharisztikus	 Úrhoz	 tisztelettel	
és	szent	 félelemmel	 (ami	a	Szentlélek	egyik	ajándéka),	
hiszen	„miként bírod, akként merjed, bármi nagynak 
énekeljed, méltón nem dicsérheted.”	 (Aquinói	 Szt.	
Tamás,	Lauda	Sion	sequentia)

Aktuális
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1973ban	 	 rázta	 meg	 a	 világot	 a	 hír:	
az	 abortuszt	 törvényesnek	 ítélték	 az	
Egyesült	 Államokban.	 A	 Roe	 versus	
Wadeügy	 néven	 ismert	 legfelsőbb	
bírósági	döntés	legalizálta	az	abortuszt,	
ugyanakkor	 időkorlátot	 szabott	 az	 el
járásnak	 a	magzat	 szempontjából,	 ami	
az	 ötödikhatodik	 	 hónap	 környékére	
tehető.	 Ez	 volt	 az	 első	 nagy	 lépés	 az	
ügyben,	 melynek	 folytatásaként	 2018.	
január	 22én,	 az	 említett	 törvény	 46.	
évfordulóján	New	York	államban	életbe	
lépett	a	törvényjavaslat,	mely	szerint	az	
abortusz	bizonyos	esetekben	engedély
ezett	egészen	a	terhesség	végéig.	Az	ál
lamban	sokan	kitörő	örömmel	fogadták	a	
hírt,	több	épület	rózsaszín	megvilágítást	
kapott	az	esemény	alkalmából.	

De mit is jelent az új 
törvény pontosan?
Mostantól	abortálhatnak	olyan	gyerme
keket	 is,	 akik	 koraszülötten,	 de	 élet
képesen	világra	tudnának	jönni.	A	dön
tés	 jogosultságát	 azzal	 indokolták,	
hogy	 ez	 csupán	 akkor	 engedélyezett,	
ha	 a	 magzat	 életképességének	 hiánya	
áll	 fenn,	 vagy	 ha	 az	 anya	 egészségét	
veszélyezteti	 a	 terhesség.	 Feltehetjük	 a	
kérdést:	mit	értenek	az	anya	egészsége	
alatt?	 Fizikai	 vagy	 mentális	 állapotot	
vesznek	 figyelembe,	 netán	 mindkettőt?	
Az	 egészség	 fogalma	 túl	 homályos	 a	
konkretizáláshoz,	 és	 bárhogy	 nézzük	
tökéletes	kiskapuja	a	szabadon	válasz
tott	terhességmegszakításoknak.	

A	 tör		vény	 továbbá	 azt	 is	 tartalmazza,	
hogy	bármely	egészségügyi	 szakember	
elvégezheti	 a	beavatkozást	orvosi	 vég
zettség	nélkül,	ami	szintén	leegyszerűsíti	
a	procedúrát.
Így	 tehát	 eljutottunk	 oda,	 hogy	 egy	 24	
hétnél	 idősebb	 születendő	 gyermek	
halálának	okozása	nem	gyilkosság.	Fáj
dalmas	ellentmondás.

És mi a helyzet  
Magyarországon?

Az	 1992.	 évi	 törvény	 kimondja,	 hogy	
a	 terhesség	 a	 12.	 hetéig	 szakítható	
meg,	 ha	 az	 állapotos	 nő	 egészségét	
súlyosan	 veszélyezteti,	 ha	 a	 magzat	
orvosilag	 valószínűsíthetően	 súlyos	 fo
gyatékosságban	vagy	egyéb	károsodás

ban	 szenved,	 valamint	 ha	 a	 terhesség	
bűncselekmény	következménye,	és	ha	az	
érintett	nő	súlyos	válsághelyzetben	van.	
Abban	az	esetben,	ha	a	magzat	gene
tikai	ártalmának	valószínűsége	az	50%
ot	eléri,	a	 terhesség	a	20.	vagy	a	diag
nosztikus	 eljárás	 elhúzódása	 esetében	
a	24.	hetéig	megszakítható.	És	a	durva	
igazság:	a	terhesség	időtartamától	füg

getlenül	 megszakítható,	 amennyiben	
a	 magzatnál	 fennáll	 a	 lehetősége	 egy	
élettel	 összeegyeztethetetlen	 rendelle
nességnek	 vagy	 az	 állapotos	 nő	 életét	
veszélyeztető	egészségi	ok	miatt.
Az	tehát	világos,	hogy	hazánkban	is	van	
lehetőség	a	terhesség	végéig	abortuszt	
végrehajtani,	de	szűkebb	keretek	között.	
Nem	lehet	bármilyen	egészségügyi	prob
lémára	 hivatkozni,	 csak	 ha	 az	 valóban	
veszélyezteti	az	anya	életét.

„ Mielőtt megalkottalak anyád 
méhében, már ismertelek;  
mielőtt megszülettél volna,  
megszenteltelek” 

(Jer 1,5)

Az élet 
játéka,AvAgy játék

Az élettel

Kristek Zsófia

Aktuális
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De miről is szól ez a néma 
holokauszt tulajdonképpen? 
Mi történik egy terhesség 
megszakításakor, és milyen 
következményekkel jár?

A	 terhességmegszakításnak	 két	 fő	
típusa	 létezik:	 gyógyszeres,	 valamint	
műtéti	 úton	 történő	 beavatkozás.		
A	gyógyszeres	megoldást	a	 terhes	ség	
korai	szakaszában	szokták	al	kal	mazni,	
egészen	 a	 8.	 hétig.	 A	 közhiedelemmel	
ellentétben	 ez	 az	 eljá	rás	 kizárólag	
kór	há	zakban,	 orvosi	 felügyelet	 mel
lett	 hajtható	 végre.	 A	 módszer	 két	
szakaszból	 áll,	 és	 lényege	 a	 vetélés	
előidézése	 gyógyszerek	 segítségével.		
A	8.	és	a	12.	hét	között	jöhetnek	szóba	
a	 különböző	 műtétek	 mint	 például	 a	
vákuumszívásos	módszer.	Ennek	során	
először	 méhtágítást	 végeznek,	 majd	
egy	hajlított	szívócsővel	kiürítik	a	méhet.	
Végül	egy	speciális	eszközzel	ellenőrzik,	
hogy	 minden	 magzati	 szövetet	
sikerülte	 eltávolítani.	 Ezenkívül	 is	 a	
legtöbb	 i	lyen	 műtét	 méhtágítással	
kezdődik,	 amit	 vagy	 a	 magzat	
kikaparása,	vagy	kihúzása	követ.	A	12.	
hét	 környékén	 a	 magzat	 már	 teljesen	
emberi	formájú,	megjelennek	a	kis	lény	
csöppnyi	 kezei,	 lábai,	 orrocskája.	 Ezt	
eltávolítani	viszont	nem	olyan	egyszerű	
egészben,	 így	 a	 végtagjait	 egyenként	
leszakítva	 szedik	 ki	 az	 anyaméhből,	
apró	 koponyáját	 összeroppantják,	
és	 úgy	 követi	 a	 végtagokat.	 Talán	 a	
legkegyetlenebb	 módszer	 (ha	 lehet	
olyat	 választani	 ebben	 a	 témában)	
a	 sómérgezés.	 A	 méhbe	 sós	 oldatot	
fecskendeznek,	 amit	 a	 bébi	 lenyel,	 és	
szétégeti	őt	kívülbelül,	majd	az	anya	24	
órán	belül	megszüli	a	halott	gyermeket.	
Az	 abortusz	 következményei	 fizikáli

sak	 és	 mentálisak	 is	 lehetnek.	 Nagy	
a	 kockázata	 annak,	 hogy	 különböző	
szövődmények	 alakulnak	 ki	 a	 beavat
kozás	után	közvetlenül	vagy	akár	évek
kel	 később	 is.	Aki	 belevág	ebbe,	 annak	
számolnia	 kell	 a	 kockázattal,	 hogy	 ha	
valami	 rosszul	 sül	 el,	 	 soha	 életében	
nem	 szülhet	 újra	 gyermeket.	 	 A	 men
tális	 következmények	 még	 súlyosab
bak.	 Sok,	 abortuszon	 átesett	 nő	 mesél	
a	 rémálmairól,	 amelyek	 a	 beavatkozás	
óta	 kísértik.	 Gyakori	 a	 depresszió,	 szo
rongás	 és	 a	 nem	 múló	 bűntudat	 is,	
amivel	 sokan	nem	 tudnak	megbirkózni.	
Olyan	 beszámolókat	 is	 hallani,	 hogy	
az	 érintett	 nők	 a	 magzat	 meggyilkolá
sa	 után	 számolják	 fejben,	 hány	 éves	
lenne	 jelenleg	 gyermekük.	 Ezek	 közül	
többen	nem	 is	bírják	ki	 sírás	nélkül	egy	
azonos	 korú	 gyermek	 látványát.	 Vitat
hatatlan,	 hogy	 az	 abortusz	 mindkét	
„főszereplője”	 megszenvedi	 a	 döntést,	
mely	szerint	nem	kaphat	esélyt	az	új	élet.		
A	 művi	 abortusz	 az	 elmúlt	 évszázad
ban	több	mint	kétmilliárd	magzat	meg
gyilkolásáért	felelős,	történészek	szerint	
ez	a	szám	magasabb,	mint	a	világ	össz
es	háborúja	során	elesett	áldozatok	szá
ma.
Az	már	más	kérdés,	hogy	ezt	a	döntést	
ki	 hozza	meg	 igazából.	 Talán	meglepő,	
de	 az	 esetek	 nagy	 százalékában	 nem	
maga	az	anya	dönt,	hanem	a	környezete	
erőlteti	 rá	 a	 beavatkozást.	 Ez	 jelentheti	
akár	a	magzat	biológiai	apját,	aki	sem
miképp	 nem	 áll	 készen	 egy	 gyerekre,	
és	 vagy	 érzelmi	 zsarolással,	 vagy	 akár	
fizikai	bántalmazással	is	kész	elérni	cél
ját,	 de	 jelentheti	 a	 születendő	 gyermek	
nagyszüleit,	főleg	ha	a	leendő	szülők	kis
korúak.	

„Isten ugyanis, az élet Ura, az élet 
megőrzésének magasztos szolgálatát 
az emberekre bízta, és ezt emberhez 
méltó módon kell teljesíteni. Az életet 
tehát a fogantatástól kezdve a leg
nagyobb gonddal oltalmazni kell: 
az abortusz és a csecsemő gyilkosság 
szégyenletes gaztett.” 
(II.	Vatikáni	Zsinat:	Gaudium	et	spes,	51.)
És	 Isten	 az	 élet	 Uraként	 bizony	 máig	
csodákat	 tesz	 a	 szemünk	 láttára:	 sok
sok	gyermek	csodálatos	módon	túléli	az	
abortuszt!	És	ezek	a	gyermekek	felnőnek,	
és	 elmesélik	 történetüket,	 mint	 például	

Gianna	 Jessen,	 akit	 sós	 oldattal	 akar
tak	 megfosztani	 az	 élet	 lehetőségétől,	
viszont	mindenki	nagy	meglepetésére	az	
eljárás	 után	 édesanyja	 nem	 egy	 halott	
csecsemőt	szült	meg,	hanem	egy	nagyon	
is	élő	 tündéri	kislányt.	Más	arról	mesélt	
hogy	anyja	elvetette	volna,	de	nem	is	tu
dott	róla,	hogy	terhes,	mert	a	vizsgálatok	
nem	mutatták	ki.	Mikor	végre	a	külvilág	
tudtára	adta,	hogy	ő	bizony	létezik,	már	
késő	volt	a	terhesség	megszakításához,	
így	a	kicsi	világra	jött.	

Sarah	Smith	anyja	nem	akart	gyereket,	
így	 mikor	 fény	 derült	 várandósságára	
az	 abortusz	mellett	 döntött.	 A	 beavat
kozás	után	pár	héttel	az	anyuka	otthon	
ült,	mikor	a	pocakjában	érezhetően	mo
zogni	kezdett	valaki..	Pár	vizsgálat	után	
az	orvosok	megállapították:	Betty	ikreket	
várt.	Bár	ikertestvére	életébe	került,	Sa
rah	végül	megszületett.

Azoknak,	 akik	 szívesen	 segítenének,	
hogy	még	 több	 ilyen	 sikertörténet	 szü
lessen	meg,	jó	hírem	van.	Mi	is	segíthetünk	
az	úgynevezett	lelki	adoptálással!	A	lelki	
adoptálás	egy	imádságos	elköteleződés,	
melyben	arra	vállalkozol,	hogy	felkarolsz	
egy	 abortusz	 általi	 halállal	 fenyegetett	
gyermeket.	Akinek	kicsit	is	felkeltette	az	
érdeklődését	a	lehetőség,	keressen	rá	a	
lelkiadoptalas.hu	 oldalon,	 hogy	 együtt	
menthessünk	meg	életeket!	Emellett	fon
tos,	 hogy	 a	 környezetünkben	 lévőknek	
bemutassuk,	 hogy	 az	 abortusz	 mellett	
mindig	 találhatunk	 más	 megoldást,	
segítséget	és	támogatást	nyújthatunk	a	
nehéz	 helyzetben	 lévő	 várandósoknak.	
Válasszuk az életet!

Aktuális
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Ezek	után	 fogalmazódott	meg	bennem	
nagyon	erősen	egy	ima:	

isten meghallgatott, de azt hiszem nem 
úgy válaszolt, ahogy számítottam rá… 

Fél	évvel	később	egy	táborban	találkoz
tam	 egy	 sráccal,	 akivel	 aztán	 sokat	
beszélgettem,	 és	 több	 programon	 is	
voltunk	 együtt.	 Szép	 lassan	 belesze
rettem.	Eleinte	elhessegettem	magamtól	
a	gondolatot,	de	egy	idő	után	már	nem	
tudtam	 tovább	 tagadni	 az	 igazságot:	
menthetetlenül	belezúgtam,	nincs	mese.	
Mikor	végre	rávettem	magam,	és	feltár
tam	 előtte	 az	 érzéseim,	 ő	 nagyon	 tisz
teletteljesen,	 megértően	 és	 kedvesen	
közölte	velem,	hogy	bár	kezdetben	volt	

benne	ismerkedési	szándék,	ő	nem	érez	
úgy,	ahogy	én,	és	nem	tud	úgy	szeretni,	

mint	én	őt.
Na,	 –	 gondoltam	 én	 –	 ennyit a 

szerelemről.	 Vissza	 az	 eredeti	
teóriámhoz:	 semmi értelme.	
Így	is,	úgy	is	csak	fájdalom	

a	 vége.	 Miért	 adta	 ezt	 az	 érzést	 Isten?	
Miért	 engedte	meg,	 hogy	 összetörjön	 a	
szívem?
Ahogy	az	már	csak	lenni	szokott	az	első	
nagy	 csalódás	 után,	 hónapokig	 csak	
bőgtem,	 és	 melankolikus	 dalokat	 hall
gattam.	Bármit	 láttam/hallottam,	bárki
vel	beszélgettem,	mindenről	csak	ő	jutott	
eszembe.	 Egy	 idő	 után	 már	 imádkozni	
sem	tudtam	rendesen.

Egyik	 este,	 mikor	 imádkozni	 próbáltam		
és	 a	 szobámban	 függő	 Jézus	 kép	 előtt	
ülve,	 könnyáztatta	 arccal	 századszorra	
is	 feltettem	 ugyanazt	 a	 kérdést,	 hogy	

–	„De miééééért?” –	egyszer	csak	választ	
kaptam:	

Nagyon	 meglepődtem	 és	 elhallgattam.	
De	nem	ez	volt	az	utolsó	válasz,	amit	Is
tentől	kaptam…

Pár	héttel	később	részt	vettem	egy	hét
végén,	 ahol	 több	 barátom	 is	 ott	 volt.	
Az	 egyikük	 szóba	 hozta	 azt	 a	 közös	
ismerősünket,	 akibe	 beleszerettem.	
Kérdezte,	 hogy	 hol	 van,	 és	miért	 nincs	
itt.	 Valamit	 kínosan	 motyogtam	 arról,	

Isten SZERETETE 
és a viszonzatlan szerelem

Minden úgy másfél éve kezdődött. Az	ágyamon	feküdtem,	és	azt	kér
deztem	Istentől,	hogy	mi	értelme	a	szerelemnek.	Éppen	szakítottam	a	barátommal,	
ugyanis	rájöttem,	hogy	egyszerűen	nem	tudom	viszonozni	a	szerelmét.	Kedveltem,	
sokat	tanultam	tőle,	és	mai	napig	hálás	vagyok	neki,	de	inkább	csak	barátomnak	
tartottam,	mintsem	a	szerelmemnek.	Mi	értelme	a	szerelemnek,	ha	azzal	vagy	mást	
bántok	meg	akaratlanul,	vagy	én	sebződöm	meg?	És	különben	is:	én	még	sosem	
voltam	igazán	szerelmes.	(Itt	kiemelném,	hogy	a	színészek	iránt	táplált	rajongás	nem	
vehető	komolyan	ebből	a	szempontból.	;)	)	Mi	van,	ha	soha	nem	is	leszek?	Tudok	
egyáltalán	szeretni	bárkit	is?

„ Uram, taníts meg szeretni, 
és készíts fel a hivatásomra!”

„ Nézd, annyi mindenki 
van, akire pazarolhat
nád a szeretetedet, 
mert szomjaznak rá, de 
senki től nem kapnak.”

Kolibri

tanúságtétel
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hogy	 épp	 külföldön	 dolgozik.	 Ezután	
bementünk	 egy	 templomba,	 ugyanis	
keresztút	volt	a	következő	programpont.	
Mondanom	sem	kell,	nem	Krisztus	szen
vedésén	 járt	 az	 agyam.	 Azon	 drukkol
tam,	 hogy	 ne	 bőgjem	 el	 magam,	 mert	
aztán	magyarázkodhatok,	hogy	mi	ba
jom.	Valahol	az	ötödik	stáció	környékén	
azt	 hittem,	 kimegyek	 a	 templomból,	
mert	nem	bírom	ki	sírás	nélkül.	Istenem,	
hogy	 fájhat	 ez	az	 egész	 ennyire,	 pláne	
úgy,	 hogy	nem	 is	 történt	 köztünk	 sem
mi?		Egyszer	csak	felnéztem	az	előttem	
álló	keresztre,	amin	Krisztus	porcelánból	
megformázott	teste	függött.

Teljesen	 megdöbbentem.	 Ahogy	 Jézus	
sebeire	emeltem	a	tekintetem,	a	szavam	
is	 elállt.	Nem	erre	a	 válaszra	 számítot
tam.

Télen	 még	 jelentkeztem	 egy	 olyan	
képzésre,	 ami	 12	 kvázi	 lelkigyakorla
tos	 hétvégét	 foglal	magába,	 és	 2	 éven	
át	 tart.	 Tavasszal	 volt	 az	 első	 alkalma.	
Már	épp	elkezdődött	a	program,	amikor	
nyílik	 az	 ajtó,	 és	 ezt	 nem	hiszem	el…,	 ő	
áll	az	ajtóban.	Ennyit	erről.	Úgy	 látszik,	
ezek	 a	 lelkigyakorlatok	 sem	 az	 Isten
nel	 való	 kapcsolatomról	 fognak	 szólni,	
hanem	arról,	 hogy	hogyan	éljem	 túl	 az	
egészet	sírás	nélkül,	úgy	hogy	közben	a	
lelkem	haldoklik	attól,	hogy	egy	kar	nyúj
tásnyira	 vagyok	 tőle,	 akit	 szeretek,	 de	
ezt	 többet	nem	mutathatom	ki	 neki.	 E	
gyik	este	ki	lehetett	menni	imát	kérni.	Ki
mentem.	Nem	mondtam	imaszándékot,	
csak	 elkezdtek	 imázni	 értem.	 Magam	
előtt	 nyitott	 tenyerekkel	 imádkoztam.		
Az	egyikük	a	kezét	a	tenyeremre	helyez
te,	és	elkezdte	lefelé	tolni.	Én	nem	tudom	
miért,	 de	 ellene	 tartottam.	 Ekkor	 ked
vesen	megszólalt:	

Bumm.	 Ekkor	 átszakadt	 bennem	 egy	
gát,	 leengedtem	 a	 kezem,	 és	 az	 addig	
visszatartott	 érzelmeim	 elárasztottak.	
Ekkor	 jöttem	 rá,	hogy	bár	nem	mertem	
bevallani	 magamnak,	 de	 már	 hosszú	
ideje	dühös	voltam.	Istenre.	Miért	hagy
ta,	 hogy	 ekkora	 csalódás	 érjen?	 Miért	
szenvedek	még	most	is	az	egésztől?	És	
Ő,	 Isten,	mégis	hol	volt	ebben	az	egész	
történetben???	 Rájöttem,	 hogy	 az	 el
len	 az	 egyetlen	 személy	 ellen	 küzdök,	
Aki	segíteni	tud	nekem,	vagyis	Az	ellen,	
Aki	 jobban	 ismer	 engem	 mindenkinél,	
és	Aki	engem	és	a	szerelmet	 is	alkotta.	
Újra	hozzám	fordult	a	közbenjáró,	és	ezt	
mondta:	

Hát	ez	elég	egyenes	válasz	volt	arra,	a	
már	1	éve	 tartó	 imámra,	hogy	 tanítson	
meg	szeretni.

Nyáron	 újra	 összefutottam	 egy	
táborban	 a	 szívemnek	 kedves	
emberrel.	 Már	 képes	 voltam	 fel
szabadultan,	 tök	 jókat	 beszélgetni	
vele.	Ekkor	már	átadtam	az	egészet	

Istennek.	 Átadtam	 Neki	 az	 érzelmeim,	
félelmeim,	szomorúságom.	De	attól	még	
mindig	 sajgott	 a	 szívem,	 és	 nem	 tud
tam	 teljesen	 csak	 Istenre	 koncentrálni.	
A	 tábor	 végén	 összeszedtem	 minden	
bátorságom,	és	beszélgetésre	hívtam	az	
illetőt.	Mindent	 sikerült	 vele	 tisztáznom,	
és	már	sokkal	könnyebben	el	tudtam	en
gedni	a	rózsaszín	ködöt.	Így	egy	szimpla,	
de	király	barátság	vehette	kezdetét.	

Még	 aznap	 este	 imát	 kértem	 az	 egyik	
barátomtól,	 mert	 úgy	 éreztem,	 az	 egy	
hetes	szolgálat	a	táborban,	meg	a	tisz
tázatlan	érzelmeim,	teljesen	kimerítettek.	
Különben	 is:	 körülöttem	 mindenki	
boldog	 volt,	 és	 arról	 mesélt,	 hogy	 ho
gyan	 találkozott	 a	 táborban	 Istennel.	
Én	 örültem	 nekik,	 és	 szívesen	 hallgat
tam	 őket,	 de	 valahol	 a	 szívem	 mélyén	
megszólalt	a	kis	ördög:	

„És a te imáidra hol válaszolt 
a Nagy Isten? Hmm? Egyál-
talán létezik? És ha létezik, 
akkor egyáltalán érdekled 
Őt? Hol volt Ő, amikor 
összetört a szíved? Biztos, csak 
azt akarta, hogy fájjon…” 

A	barátom,	akit	megkértem,	elkezdett	
imádkozni	értem.	Közben	ráhajtottam	a	
fejem	egy	padra.	Gondoltam	ez	is	olyan	
ima	lesz,	mint	amilyen	a	többi	volt	az	
utóbbi	időben:		

„  Annak tud ennyire 
fájni, aki ennyire tud 
szeretni. Nézz csak 
rám!”

„ Úgy érzem, Isten azt üzeni 
neked, hogy tedd le a fegyvert. 
Nem kell mindig harcolnod. 
Főleg nem ELLENE.”

„  Isten azt üzeni, hogy 
ne mondd azt, hogy 
nem tudsz szeretni.  
Ő szeret téged és ez 
elég. Ő megtanít 
téged, hogy hogyan 
kell szeretni.”

tanúságtétel tanúságtétel
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Válaszok	nélküli,	érzelemmentes.	

Egyszer	csak	hónapok	után	először	újra	
elkezdtem	 sírni.	 Egy	 ideje	már	 elástam	
az	 érzelmeim,	 mivel	 úgy	 gondoltam,	
hogy	úgysem	származik	belőlük	semmi	
jó,	 és	 különben	 is	 gyengeség	 bármiféle	
érzelmet	 mutatni,	 de	 ekkor	 akár	
akartam,	 akár	 nem,	 minden	 felszínre	
került.	 És	 sorra	 kaptam	 Isten	 üzeneteit	
és	válaszait	a	kérdéseimre: 
Ott volt velem végig. Ott volt velem, 
mikor szerelmes lettem, és akkor is, 
amikor összetörtek az álmaim. Amikor 
sírtam, akkor velem együtt sírt, és 
nem egyedül hordoztam a terhem. Ő 
volt az, aki megtanított szeretni, Ő 

bennem lakik, és Ő volt az, aki rajtam 
keresztül szerethette egy embertársam. 
Ha azt hiszem, hogy nem tudja milyen 
visszautasítottnak lenni, akkor nézzek 
csak fel a keresztre. 

Ő	feltétel	nélkül	szeret	mindenkit,	mégis	
a	 legtöbben	 visszautasítják	 Őt.	 Az	 a	
kitartó	 reménykedés,	 ami	 a	 csalódás	
után	 is	 bennem	 volt,	 kicsit	 hasonló	
ahhoz,	 ahogy	 Isten	 is	 mindig	 újra	 és	
újra	 próbálkozik,	 és	 sosem	 adja	 fel	 az	
irántunk	 való	 szeretetét,	 akkor	 sem,	
ha	 mi	 visszautasítjuk	 Őt.	 Mivel	 tényleg	
szerelmes	voltam,	 és	 igazán	 szerettem,	
ezért	 teljes	 szívemből	 azt	 akartam,	
ami	 a	 másiknak	 a	 legjobb.	 Tehát	
figyelembe	 vettem	 a	 szabad	 akaratát,	
és	 tiszteletben	 tartottam	és	 tartom	azt	
mindvégig,	 bármilyen	 döntést	 is	 hoz,	
akár	 tetszik,	 akár	 nem.	 Isten is épp így 
tartja tiszteletben a mi döntéseinket.

Az	ima	után	mondtam	annak,	aki	imád
kozott	értem,	hogy	9	hónapnyi	kérdéseim	
válaszolta	meg.	Mire	mosolyogva	azt	fe
lelte,	hogy	az	pont	egy	várandósságnyi,	
születésnyi	 idő.	És	valóban.	Valahol	azt	

is	mondhatnánk,	hogy	újjászülettem	Is
ten	szeretetének	a	hatására.	

milyen	feltétel	nélkül	szeretni	a	másikat	
a	 hibáival	 együtt	 és	 elfogadni	 úgy,	 a	
hogy	 van.	 Milyen	 megbocsátani.	 Mi
lyen,	 amikor	 már	 nem	 magam	 körül	
forognak	 a	 gondolataim,	 hanem	 más	
van	a	középpontban.	Milyen	az,	amikor	
visszautasítanak,	 de	 te	 nem	 adod	 fel,	
csak	 szeretsz	 tovább,	 és	 hagyod,	 hogy	
megsebezzenek.	Milyen	tiszteletben	tar
tani	 a	másik	 szabad	akaratát	 akkor	 is,	
ha	 nehéz.	Minél	 inkább	 szeretsz,	 annál	
könnyebben	sebződsz	meg,	de	ennek	el
lenére	mégis	megéri.	Csak	nyitott	kezek
kel	 tudsz	adni	és	kapni,	de	úgy	vagy	a	
legsebezhetőbb	 is.	 Ha	 ökölbe	 zárod	 a	
kezed,	kevésbé	éri	fájdalom	a	tenyered,	
de	 nem	 tudsz	 élni,	 érezni,	 szeretni	 és	
szeretve	lenni.	Ahogy	ezt	C.	S.	Lewis	fo

„ De azt hiszem már 
hozzászokhattam volna, 
hogy Isten pont azokat az 
alkalmakat/szituációkat 
szereti leginkább ki
használni, amikor legke
vésbé számítok rá.”

Röviden, Isten azért adta 
ezt az egész történetet, 
hogy tanulhassak az isteni 
szeretetről:

tanúságtétel
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Én pedig a 
szerelmed

galmazta	meg	 a	 Szeretet	 négy	 arca	 c.	
művében:

„ Nincsen biztos befektetés. 
Ha szeretsz, sebezhető vagy. 
Szeress bármit, és biztosra 
veheted, hogy megszakad a 
szíved, de legalábbis sebet kap. 
Ha érintetlenül meg akarod 
őrizni, ne add senkinek, még egy 
állatnak se! Óvatosan bugyoláld 
be mindenféle kis hóbortba és 
kedvtelésbe, gondosan kerülj 
minden kötődést; zárd be jól 
önzésed ládikójába – vagy 
koporsójába!  
 
De ott a koporsóban – ott 
a biztonságos sötét, fülledt 
éjszakában elváltozik 
majd. Nem törik össze, 
törhetetlen, áthatolhatatlan, 
megválthatatlan szív lesz belőle. 
A tra gé diának vagy legalábbis a 
tragédia lehetőségének egyetlen 
alternatívája van: a kárhozat. 
A Mennyországon kívül 
pedig csak egy helyen lehetsz 
teljes biztonságban a szeretet 
veszélyeitől és izgalmaitól, ez 
pedig a Pokol.”

A	csalódásom	után	én	is	magamba	for
dultam.	Elástam	az	érzelmeim,	és	féltem,	
hogy	 többé	 nem	 leszek	 képes	 szeretni	
senki	mást.	De	ezután	a	közbenjáró	ima	
után,	mikor	Jézus	nevében	parancsoltunk	
a	 félelmeimnek,	 tudtam,	 hogy	 ez	 nem	
igaz.	 Isten	megtanít	majd	 újra	 szeretni,	
akkor	is,	ha	most	nem	úgy	érzem.	Isten
nek	adtam	a	szerelmem,	hogy	mindazt	a	
szeretetet,	amit	én	már	soha	nem	adhat
nék	át	vagy	mutathatnék	ki,	azt	Ő	köz
vetítse	felé,	és	öntse	ki	rá	a	szeretetét.	És	
mindez	még	nem	a	történet	vége.

A	 nyáron	 elutaztam	 a	 közösségemmel	
Franciaországba	is,	ParayleMonialba.	
Ebből	a	városból	indult	ki	Alacoque	Szt.	
Margit	 révén	 Jézus	 szívének	 tisztelete.	
Különleges	 légköre	 van	a	helynek,	 amit	
szerintem	annak	 köszönhet,	 hogy	 szin
te	 0–24	 órában	 van	 szentségimádás	
a	 település	 valamelyik	 kápolnájában/
temp	lomában.	 Egyik	 alkalommal	 épp	
egy	 csendes	 kápolnában	 imádkoztam.	
Az	imám	egyszerű	volt.	Ahogy	azt	még	
régen	egy	hívő	mondta	az	arsi	plébános
nak	(Vianney	Szt.	Jánosnak):	én	néztem	
Őt	és	Ő	nézett	engem	az	oltárról.	Nem	
vágytam	 másra,	 csak	 nyugalomra	 és	
arra,	hogy	örökre	ott	maradhassak	Jézus	
lábainál.	 Megfogalmazódott	 bennem	
egy	mondat:	

„Jézus, én a barátod  
szeretnék lenni.” 

Erre	 életem	 egyik	 legmeghatározóbb	
mondatát	kaptam	válaszul:	

„Én pedig a szerelmed.” 

Alacoque	 Szt.	 Margitnak	 egy	 látomás
ban	Jézus	megmutatta	a	szívét,	ami	lán
gol	az	emberek	iránti	szeretetétől.	Meg
mutatta	 neki,	 hogy	 arra	 vágyik,	 hogy	
szerethessen,	 és	 Őt	 is	 szeressék.	 De	
sokan	 visszautasítják	 ezt.	 Megkérdezte	
Tőle,	hogy	tudjae	Őt	szeretni	mások	he
lyett	is.	

Hiszem,	hogy	Jézus	ma	is	teljes	szívéből	
vágyik	 arra,	 hogy	 szeressük	 Őt.	 Vá
gyik	 rá,	 hogy	 teljesen	 átadjuk	 magun
kat	neki,	úgy	ahogy	Ő	 is	átadta	magát	
nekünk.	 (Ez	 nem	 azt	 jelenti,	 hogy	min
denkinek	 egyházi	 pályára	 kéne	 lépnie,	
„csupán”	 azt,	 hogy	 mindenestül	 rábíz
zuk	 magunkat.)	 Isten	 vágyik	 rá,	 hogy	
eggyé	válhasson	velünk,	ahogy	a	férj	és	
feleség	 is	eggyé	 lesz.	Ő	több	akar	 lenni	
számunkra,	 mint	 egy	 egyszerű	 barát.		

A végtelen és mindenható Isten 
vala  milyen felfoghatatlan oknál 
fog va olyan szeretettel szeret min
ket, amit mi itt a földön leginkább 
csak a szerelemhez tudunk hason
lítani. 

Mi a Te válaszod  

Isten szerelmére?

tanúságtétel tanúságtétel
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Interjú
Náray-Szabó Gáborral

hit és tudomány 

Greschik Dorka
lEjEGyEZtE

Mondhatni, beleszületett a tudomány 

világába, hiszen édesapja is akadémikus 

volt. Neveltetése során szívta magába a 

tudomány szeretetét?

Egy	kicsit	másképp	 történt.	A	 család	
egyébként	 inkább	 jogászokból	 állt,	
ha	 följebb	 megyek	 a	 családfán,	 és	
az	 első	 komolyabb	 tudományos	
impulzust	 sem	 édesapámtól	 kaptam,	
hanem	innen,	az	iskolából,	amit	akkor	
József	Attilának	neveztek.	Greff	Géza	
tanár	 úr	 volt	 az,	 aki	 egy	 verőfényes	
szeptemberi	 délelőttön	 bejött	 az	
osztályba	 –	 pici	 volt	 és	 nagyhangú,	
kerek	 szemüvege	 volt,	 és	 mindenki	
nevetett	rajta.	Elmondta,	hogy	ő	Greff	
Géza	 –	 és	 a	 greff	 franciául	 ojtókést	
jelent	–,	hát	erre	kirobbant	az	osztályból	
a	nevetés,	és	akkor	elkezdett	beszélni,	
és	 azt	 mondta,	 hogy	 –	 miközben	
nézegette	 a	 gyerekeket	 –	 te	 meg	
te,	 eljöttök	 a	 szakkörre	 ma	 délután.		
Az	 egyik	 „te”	 én	 voltam,	 nem	 tudom	
minek	 köszönhetően.	 Elmentem	 a	
szakkörre,	mert	jó	gyerek	voltam,	és	a	
szakkörön	azt	mondta,	hogy	itt	vannak	
ezek	 a	 Középiskolai	 Matematikai	

Lapok,	 ezeknek	 a	 feladatait	 nagy
jából	 így	meg	 így	kell	megoldani,	ma	
éjfélkor	 van	 a	 beadási	 határidő	 a	
főpostán.	Te	meg	te	oldjátok	meg	–	és	
megint	én	voltam	az	egyik	te.	Amikor	
hazamentem	az	iskolából,	nekiálltam,	
és	 attól	 kezdve,	 mint	 az	 őrült,	 négy	
éven	 keresztül	 csináltam,	 annyira	
föllelkesített.		

Ránézésre meg lehet valakiről mon

dani, hogy ő biztosan ért ehhez?

Neki	 ebben,	 úgy	 látszik,	 volt	 gyakor
lata.

Sokszor kisgyermekek tudnak olyan 

kérdések elé állítani komoly felnőtt 

embereket – leggyakrabban szüleiket, 

nagyszüleiket – amikre azok akár 

még nem is gondoltak, de legalábbis 

nehezen felelnek meg rá.

Ezer	 ilyen	 kérdést	 tudnék…	 Zsófi	
nevű	 unokám	 egyszer	 azt	 kérdezte:	
„Gábor	 papa,	 te	 félsz	 a	 haláltól?”	
Azt	 válaszoltam,	 nem	 félek,	 mert	
egyrészt	 még	 nem	 érzem	 közeledni,	

másrészt	 meg	 igyekeztem	 úgy	 élni,	
hogy	ne	kelljen	tőle	félni.	S	aztán	még	
beszélgettünk	 kicsit	 a	 tisztítótűzről	
is.	 Hát,	 azt	 mondja,	 egy	 kicsikét	
ő	 attól	 fél.	 Nyilván	 ezekről	 hallott	
valamennyit.	Egy	gyerekekhez	jól	értő	
pszichológustól	hallottam,	hogy	ebben	
a	 korban	 kezdődik	 az	 érdeklődés	 a	
halál	iránt,	és	így	kezd	elrendeződni	a	
lelkükben	ez	a	kérdés.

Önt kisgyerekként, gondolom, szintén 

foglalkoztatták hasonló kérdések. Egy

egy természeti jelenségre már akkor 

is keresett tudományos válaszokat, 

vagy pedig egyszerűen azt mondta, 

akkor ezt a Jóisten így akarja; vagy 

nem is különösebben foglalkozott 

ezekkel a dolgokkal? Mennyire volt 

meg az igény kisgyerek korában, hogy 

megmagyarázza a világ jelenségeit? 

Vagy inkább a gimnáziumban kezdő

dött?

A	 magyarázási	 késztetés	 későbbi,	
de	 azért	 már	 kisgyerek	 koromban	 is	
kíváncsi	 voltam.	Dorogon	 laktunk	két	
évig,	ott	volt	egy	kémiai	laboratórium	

Nosztalgiával	kukucskál	be	a	diákéveit	 jelentő	 tantermek
be,	miközben	interjúnk	helyszíne,	a	könyvtár	felé	sétálunk.	
A	Budai	Ciszterci	Szent	Imre	Gimnáziumban	járunk,	témánk	
hit	és	tudomány	viszonya.		
Akit	kérdezek:	Náray-Szabó Gábor.

Náray-Szabó Gábor
a  Professzorok Batthyány Körének elnöke
az  MTA rendes tagja
a kutatási területe elméleti kémia és szerkezeti 
biológia
 OM helyettes államtitkár (2001–2002.)
 A Magyar Érdemrend középkeresztjének 
kitüntetettje (2012)

tóth Márton

szemtol-szembe
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nekem	 az	 egyik	 szekrény	 aljában	
berendezve,	 s	 egyszer	 egy	 kicsit	
kicsurgott	 a	 kénsav,	 és	 szép	 kerek	
lyukat	 vágott	 a	 fába.	 Így	 aztán	meg	
tudtam	jegyezni,	hogy	a	kénsav	milyen	
hatással	 van	 a	 dolgokra.	 Másrészt	
ebben	az	 időben	 –	1951–52t	 írtunk,	
ami	 egy	 borzalmas	 időszak	 volt	 –	
minden	este	 képzeletben	bokszoltam	
Rákosit.	 Apám	 börtönben	 volt,	 és	
kvázi	 így	 akartam	 egy	 kis	 elégtételt	
venni.	 Azért	 imádkoztam	 akkoriban,	
hogy	 létrejöjjön	 az	 Európai	 Egyesült	
Államok.	 Nem	 tudom,	 honnan	
hallottam,	de	ez	annyira	megragadta	
a	 képzeletemet,	 hogy	 rendszeresen	
imádkoztam	 érte,	 és	 még	 most	 is	
emlékszem	 rá.	Most	már	persze	nem	
egészen	így	gondolom,	de	ez	már	más	
kérdés.

Nem csak a tudomány világában, 

közéleti kérdésekben is szerepet 

vál lal; helyettes államtitkárként is 

dolgozott. Hívő katolikusként került 

már olyan helyzetbe, hogy össze

egyeztethetetlen volt egy döntés vallási 

meggyőződésével?

Ez	 érdekes,	 nem	 emlékszem	 ilyenre.	
Más	vonatkozásban	volt,	amikor	nem	
volt	egyszerű	–	még	a	Kádárrendszer	
alatt	 –,	 mert	 meg	 kellett	 felelni	 az	
igényeknek	 is	 meg	 a	 saját	 –	 hogy	
mondjam	 –	 erkölcsi	 értékeimnek	 is.	
Bár	 ott	 hit	 dolgával	 nem	 kerültem	
ilyen	 válaszút	 elé,	 és	 nem	 is	 olyan	
helyeken	 dolgoztam,	 ahol	 lényeges	
döntési	 helyzetek	 alakulhattak	 volna	
ki	e	kapcsán.	

Azon gondolkodtam, gyakran fakad

hatnak abból a konfliktusok, hogy 

különböző területeken mások a 

prioritások, mondjuk a tudományban 

a szemlélet teljesen más, mint akár 

a politikában, akár adott esetben 

az egyházban. A politikával vagy az 

egyházzal lehet könnyebben össze

egyeztetni a tudományt?

Jó	 kérdés,	 nem	 is	 az	 egyházról	
beszélnék	én,	hanem	a	hit	és	a	tudás	
viszonya	az,	amit	nagyon	alaposan	át	
kell	 gondolni.	 Sokan	 nem	 tudják	 ezt	
összeegyeztetni,	tehát	úgy	gondolják,	

hogy	a	természettudományok	a	maga	
útját	 járja	 több	 száz	 éve,	 ezáltal	
mostanra	 megkérdőjeleződnek	 az	
alapvető	 hittételek.	 Hit	 és	 tudomány	
viszonya	 –	 ezt	 kizárólag	 rációval,	
tehát	pusztán	az	ember	eszével	nem	
mindig	 könnyű	 megmagyarázni,	
de	 én	 erőteljesen	 törekszem	 rá,	 és	
eddig	az	én	a	 saját	 életemben,	 saját	
viszonyaimban	meg	is	tudtam	tenni.

Sokat hallani mai is: az egyház (vagy az 

egyház számára a hit) egyfajta eszköz 

az embereknek kicsit az elbutítására 

vagy a gondolkodás elfojtására. Dobá

ló zunk a marxi mondattal is: a népek 

ópiuma tulajdonképp. Kérdés, hogy a 

tudományos körökben is tartjae magát 

ez a vélemény? Tehát ott is vannak, akik 

így vélekednek magáról az egyházról?

Vannak	tudósok,	akik	így	vélekednek.	
Neves,	 nemzetközileg	 elismert	 szak
emberek	 is.	 Az	 egyikük,	 Richard	
Dawkins	 ateista	 reklámkampányt	
folytatott	Londonban.	Pippa	Evans	és	
Sanderson	Jones	standup	komikusok	
pedig	 alapítottak	 egy	 ateista	 egy
házat,	 ami	 elég	 nevetséges,	 mert	
hogyha	 nem	 hiszek,	 akkor	 miért	
kell	 egyház?	 Különbséget	 kell	 tenni	
a	 racionális	 és	 a	 hiten	 alapuló	
gondolkodás	 között.	 Az	 agynak	 két	
féltekéje	 van,	 az	 egyikben,	 a	 balban	
székel	a	ráció,	ami	részenként	próbálja	
megismerni	 a	 világot,	 és	 aztán	 a	
részeket	 összerakja,	 egyiket	 a	 másik	
után.	Szekvenciális	és	objektív.	Tehát	
nem	 számít,	 hogy	 téged	 szeretlek	
vagy	 nem,	 inkább	 azt	 nézem,	 hogy	
mit	 tartok	 az	 igazságnak.	 A	 jobb	
oldali	 félteke	 az	 érzelmeknek,	 az	
indulatoknak	 és	 a	 hitnek	 a	 helye.	 Ez	
globálisan	 szemléli	 a	 dolgokat,	 tehát	
egyszerre	 csodálkozik	 rá	 a	 világra.	
Nem	 részenként,	 hanem	 egyszerre.	
Olyan	 ez,	 mint	 amikor	 Saul	 annak	
idején	 leesett	 a	 lóról,	 és	 hirtelen	
megvilágosodott.	E	gondolkodás	elfo
gult,		a	szeretet	elfogulttá	teszi,	és	sok	
szempontból	 ellentéte	 a	 racionális	
gondolkodásnak.	 Kétféle	 módja	 van	
tehát	az	emberi	megismerésnek.	Na
gyon	fontos,	ezt	már	II.	János	Pál	pápa	
is	kinyilvánította	a	Fides	et	Ratio	című	
enciklikájában,	hogy	a	hit	és	a	 tudás	

a	 valóság	 megismerésére	 ad	 két	
lehetőséget,	 s	 mindkettő	 lényeges,	
bár	 a	 hit	 az	 első.	 Na,	 de	 miért?	 Ez	
nagyon	 érdekes	 kérdés,	 erről	 sajátos	
véleményem	 van.	 Hogy	merre	 tartok	
hosszabb	távon,	amikor	nem	ismerem	
a	 jövőt,	 tehát	 a	 tudomány,	 a	 ráció	
nem	tudja	kijelölni	az	utat,	és	sötétben	
tapogatózom,	 a	 hit	 segítségére	 kell	
támaszkodnom.	 Kolumbusz	 Kristóf	
nem	 tudta	pontosan,	 hogy	 el	 lehete	
érni	 Indiába	 Spanyolországból	 hajó
val,	vagy	nem	lehet	elérni.	Csak	sejtett	
valami	 ilyesmit,	 és	 hitt	 benne,	 hogy	
lehet.	 Egy	 darabig	 eljutott,	 és	 akkor	
fölfedezett	 valami	 mást:	 Amerikát.	
Amikor	csak	egy	távoli	pislákoló	fény,	
a	 hit	 világossága	 van	 előttem,	 akkor	
ez	mutat	irányt,	mert	egyébként	nem	
ismerném	 fel	 a	 célt.	 Ha	 pedig	 nem	
tudom,	 merre	 menjek,	 akkor	 csak	
tévelygek	összevissza,	 és	 nem	 jutok	
el	sehová.	

Említette, hogy az egyik agyfélteke a 

ráció, a tudás igazsága, a másik oldalon 

van például a hit és az érzelmek is. Mit 

értünk akkor igazság alatt? 

Erre	 most	 kicsit	 talán	 brosúra	 ízű	
választ	 adok:	 a	 kinyilatkoztatásban	
összefoglalt	hitigazságokra	gon	dolok,	
tehát	 Isten	 igazságát	 értem	 alatta.		
Az	 isteni	 tanítást,	 melyet	 Jézus	
Krisztus	tett	teljessé.		

Tulajdonképp azokhoz is szükséges 

a hit, nem lehet csupán aggyal meg

ismerni, elfogadni…

Hogyne.	Ez	nagyon	 lényeges,	hogy	a	
tízparancsolat	például	fontos,	rendezi	
az	emberiség	életét,	de	ebben	hinni	is	
kell!	Nagyon	sok	esetben	tapasztaltuk,	
hogy	 igen	 jó	 hatással	 van,	 mert	
visszafogja	 az	 embereket	 különböző	
bűnöktől,	ha	nem	is	tudja	ezt	teljesen	
megtenni.	 De	 a	 hitnek	 nagy	 szerepe	
van	 abban,	 hogy	 az	 ember	 hogyan	
szervezi	 az	 életét,	 és	 hogyan	 tervezi	
azt.	

Korábban említette, hogy a hitre vezető 

út szempontjából kétféle embertípus 

van: van, aki inkább a ráció útján 

tud rátalálni Istenre, illetve azáltal 

szemtol-szembe
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nem tudom másképp megmagyarázni 

a világot, csak úgy, 
ha hiszek Istenben.

kapja meg a hitet, valaki pedig inkább 

érzelmi úton jut el könnyebben az 

istenhitre. Tegyük fel, két ilyen ember 

beszélget a hitről. Mi lehet az a közös 

nevező? Vane egyáltalán?  

Ez	 jó	kérdés,	én	erre	csak	egy	példát	
tudok	mondani.	Egy	igen	neves	tudós,	
Francis	 Collins	 professzor,	 amerikai	
molekuláris	 biológus,	 aki	 az	 emberi	
genom	feltérképezésének	volt	a	vezető	
alakja,	 írt	 egy	 könyvet	 arról,	 hogy	
ő	 mint	 tudós,	 miért	 hisz.	 Racionális	
érveket	 hoz	 elő	 erre,	 tehát	 nem	
úgy	 fogalmaz,	 mint	 az	 érzelmi	 úton	
közelítők,	azok,	akik	egyszerűen	csak	
a	megvilágosodás	 révén	 részesülnek	
a	 hit	 adományából.	 Ők	 azok,	 aki	
föloldódnak	 a	 krisztusi	 szeretetben,	
a	 fényben.	 Lehet	 látni,	 akár	 egy	
szentmise	alatt,	vagy	más	alkalommal,	
hogy	 átszellemülnek,	 átjárja	 őket	 a	
hit	 fénye.	Collins	máshogy	 fogalmaz;	
ez	a	tudós	 	–	és	egy	kicsit	én	 is	 ilyen	
vagyok	–		ésszel	közelít.	Az	ő	legfőbb	
érve	az	–	persze	az	érv	itt	nem	biztos,	

hogy	jó	szó,	mert	ez	nem	egy	racionális	
terület,	 de	 azért	 mégis	 használom	 –	
hogy	 az	 emberbe	 be	 van	 építve	 egy	
úgynevezett	természeti	 törvény,	mely	
arra	 készteti,	 hogy	 megmentse	 a	
másikat,	önmagát	föláldozza	a	másik	
emberért.	

Ez az altruizmus? 

Ez	 az	 altruizmus,	 igen,	 de	 ezt	 talán	
lehet	szeretetnek	is	fordítani.	Az	altru
izmus	 tudományos	 megjelölés,	 és	
persze	 nem	 biztos,	 hogy	 tökéletesen	
azonos	 a	 két	 fogalom,	 de	 így	 a	
legegyszerűbb	 ezt	 megérteni.	 Elké
pesztő	 dolgokat	 művel:	 például	 a	
veronai	busztragédiánál	lehetett	látni.	
Az	egyik	 tanár	 kétszer	 is	 visszament	
a	diákokért,	és	a	végén	ott	halt	meg.	
Ez	 egy	 elképesztő	 erős	 késztetés	 az	
emberben.	Van,	akiben	nem	ébred	föl,	
de	 másokban	meg	 igen,	 mint	 ahogy	
ebben	a	tanárban	is,	és	ez	nem	lehet	
véletlen.	 Van	 egy	 másik	 dolog	 is,	
amit	 én	 gyakran	 szoktam	 emlegetni.	

Nagyon	szépen	párhuzamba	állítható	
az	 evolúció	 és	 a	 teremtéstörténet.	
Nem	 azt	 akarom	 mondani,	 hogy	
amikor	 a	 Biblia	 keletkezett,	 már	
ismerték	az	ősrobbanás	fogalmát,	de	
ez	összecseng	a	Teremtés	könyvével:	
„A	 föld	 puszta	 volt	 és	 üres,	 sötétség	
borította	 a	 mélységeket,	 és	 Isten	
lelke	 lebegett	 a	 vizek	 fölött.	 Isten	
szólt:	 »Legyen	 világosság,	 és	 világos	
lett.«”.	Aztán	ehhez	hozta	a	tudomány	
száz	 évvel	 ezelőtt,	 az	 ősrobbanás	
elméletét,	amire	egyre	több	bizonyíték	
is	 van.	 Az	 ősrobbanástól	 kezdve	
folyamatosan	 fejlődött	 a	 világ,	 egyre	
összetettebb	 lett,	 ezt	 Teilhard	 de	
Chardin	 írta	 le	 eléggé	 részletesen.	
Egyre	 kisebb	 térrészben	 egyre	
összetettebbek	 lettek	 a	 rendszerek.	
Először	 volt	 a	 csillagok	 rendszere,	
aztán	 a	 Földgolyó,	 ott	 kialakult	 az	
élet,	 aztán	 az	 egyre	 bonyolultabb	
szervezetek,	 majd	 az	 ember.	 Most	
pedig	 megcsodálhatjuk	 a	 modern	
világ	 végtelen	 összetettségét,	 benne	
számtalan	 bonyolult	 szerkezettel,	
számítógéppel,	 korábban	 soha	 nem	
volt	 információval…	 A	 sok	 össze
tett	 rendszer	 nem	 alakulhatott	 ki	
véletlenül,	 a	 folyamatoknak	 van	 egy	
hajtóereje.	 Egyesek	 szerint,	 mint	
Jacques	 Monod	 francia	 molekuláris	
biológus,	a	fejlődés	csupán	a	véletlen	
műve,	 és	 a	 rengeteg	 véletlenszerűen	
kialakult	 rendszer	 közül	 csak	 az	
maradt	 fenn,	 ami	 életrevaló.	 Szerin
tem	 ennek	 elképzelhetetlenül	 kicsi	 a	
valószínűsége.	 De	 ez	 csak	 az	 egyik	
bökkenő.	 A	 másik	 fontos	 kérdés,	
hogy	 ezek	 a	 rendkívül	 összetett,	
ezért	 sérülékeny	 rendszerek	 hogyan	
maradtak	fenn?	Rendkívül	sérülé	keny	
világunk	 valahogyan	 mégis	 fenn
maradt,	 és	 átvészelte	 a	 legkülön
bözőbb	súlyos	katasztrófákat,	kisboly
gók	 becsapódását,	 fajok	 tömeges	
kihalását.	Nekem	erre	egészen	egyér
telmű	és	világos	válaszom	van:	

szemtol-szembe

Nem tudom másképp 
megmagyarázni 
a világot, csak úgy, 
ha hiszek Istenben..
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iSteNi
erőszak 
A SZeNtíráSBAN

Steve	Wells	becslése	szerint	az	Isten	által	(vagy	parancsára)	
megölt	emberek	száma	az	Ószövetségben	hozzávetőlegesen	
2,5 MILLIÓ Fő.	
Richard	Dawkins	így	ír	az iSteNi tÉveSZme	című	könyvében:	
„Az Ószövetség Istenéről joggal mondhatjuk, hogy a 
létező összes irodalmi mű legkellemetlenebb fi gurája, 
egy féltékenységére büszke, kicsinyes, igazságtalan, 
meg bocsátani képtelen hatalommániás, bosszúvágyó, 
vérszomjas etnikai tisztogató, nőgyűlölő, homofóbiás, 
rasszista gyermekgyilkos, népirtó, halálosztó, megalo
mániás, szadomazochista, szeszélyes, rosszin dulatú 
zsarnok.”

elsőként talán azt 
érdemes tisztázni, 
hogy büntet-e, illetve 
büntethet-e Isten. 

Ha	 nem	 tanulsz	 vizsgára,	 és	 ezért	
megbuktat	a	tanár,	akkor	megbün	tetett?	
Bizonyos	 értelemben	 igen.	Mondhatjuk,	
hogy	ez	a	te	tetteidnek	a	következménye?	
Igen.	 Isten	 végtelenül	 és	 irgalmasan	
szeret	 minket,	 ezért	 ad	 szabadságot,	
így	 viseljük	 a	 tetteink	 következményeit,	
felelősséggel	 tarto	zunk	 értük.	 Egy	 jó	
szülő	 neveli	 gyermekét,	 ha	 például	 azt	
látja,	túl	sok	időt	tölt	a	számítógép	előtt,	
és	ezért	nem	 ismerkedik	a	kortársaival,	
nincsenek	kapcsolatai	stb.	akkor	nagyon	
is	 helyénvaló	 lehet	 –	 és	 a	 gyermek	
hosszú	 távú	 fejlődése	 szem	pontjából	
előremutató	– a gÉpelVonÁS.

Mivel	 Isten	 végtelenül	 igazságos,	 ha	
azt	 állítjuk,	 hogy	 sosem	 büntet,	 akkor	
nem	 is	 áldhat,	 jutalmazhat,	 hiszen	
akkor	 már	 nem	 lenne	 igazságos.	
Például	 egy	 deista	 („a	 gép	 forog	 –	
az	 alkotó	 pihen”)	 istenképben	 ez	
működőképes	 modell	 lehet.	 Vannak	
olyan	 teológusok	 a	 katolikus	 egyházon	
belül	 is,	 akik	 ezt	 a	 modellt	 követik.	
Szerintük	 az	 imának	 csak	 az	 emberre	
van	visszahatása,	a	csodák	talán	az	agy	
öngyógyító	 képességei	miatt	 történnek.	
E	modell	alapján,	ha	érted	imádkozom,	de	

nem	találkozunk,	akkor	nem	volt	értelme	
–	 hiszen	 az	 imám	 csak	 önmagamra	
hatott	vissza.	
A	Biblia	 egyértelmű	 tanítása,	 hogy	 Is
ten	 áld,	 segít,	 kegyelmet	 ad,	 ugyan
akkor	a	bűnt	bünteti.	Ez	nem	az	Ó	és	
Újszövetség	 közötti	 ellentét.	 Mindket
tő	ben	 megjelenik	 Isten	 irgalma	 és	
igazságossága	 –	 pl.	 Ezekiel	 próféta	
(Ószö	vetség):	
„Amint igaz, hogy élek – mondja az 
Úr, az Isten –, nem lelem kedvemet az 

istentelen halálában. Inkább annak 
örülök, ha az istentelen letér útjáról 
és él.”	(Ez	33,11),	de	az	Újszövetségben	
is	 találkozunk	 Isten	 büntetésével	
–	 legyen	 az	 akár	 halálbüntetés	 is!	
–	 Ananiás	 és	 Szafi	ra	 történetében	
(ApCsel	 5),	 vagy	 Heródesre	 is	 Isten	
angyala	sújt	le	(ApCsel	12,23).	

Az	 egész	 kérdéskörre	 lényeges	 a	
szellemi	 konfl	iktus	 szemszögéből	
rátekinteni:	 az	 erőszak	 nem	 Isten	

1. rÉsz

mit váLASZOLhAtuNK 
eZeKre A feLvetÉSeKre? Endrédy Balázs

Hitvédelem
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oldaláról	 indul	el.	Az	első	gyilkosságot	
a	Biblia	 lapjain	egy	ember,	Káin	követi	
el.	 Később	 a	 fáraó	 az,	 aki	 elrendeli	
a	 magzatok	 megölését,	 Isten	 erre	
válaszol	 az	 egyiptomiakra	 mért	 10.	
csapásban,	 amikor	 meghalnak	 azok	
az	 elsőszülöttek,	 akiknek	
ajtó	félfája	 nincs	 vérrel	
megkenve.	Isten	tehát	
–	ha	erő	sza	kosan	 is	
–	az	életet	védi.	Ő	az	
erőszakkal	 a	 rom
lott	ságra	 reagál,	
és	 az	 élet	 felé	 vezet.	
Izrael	 honfoglalásakor	
is	 az	 első	 összecsapás	
reakció	 jellegű,	 hiszen	 Amalek	
támadja	meg	a	választott	népet.	 Isten	
nem	 leli	 örömét	 az	 erőszakban,	 de	
elfogadja	 mint	 lehetséges	 eszközt	
a	 rossz	 visszaszorítására.	 Amúgy	
az	 Újszövetség	 Egyházában	 sem	
pacifi	sták	 vagyunk,	 az	 egy	 másik	
szekta.	 Igenis	 vannak	 olyan	 esetek,	
amikor	 szükség	 lehet	 az	 erőszakos	
közbeavatkozásra,	 például	 amikor	
szentmisén	 egy	 részeg	 ember	
randalírozni	 kezd,	 megzavarja	 a	
szertartást,	 félő,	 hogy	 kárt	 tesz	 a	
papban	vagy	a	szent	dolgokban,	akkor	
akarata	 ellenére	 ki	 fogjuk	 vezetni	 a	
templomból.

A	 XXI.	 században	 sokszor	 feledés
be	merül	 a	 bűn	 és	 a	 büntetés	 közötti	
szükségszerű	 kapcsolat.	 Ez	 a	 régebbi	
korokban	nem	volt	kérdéses	(ld.	Dosz
tojevszkij	 művét:	 Bűn	 és	 bűnhődés).	
Sokak	szerint	a	börtönbüntetés	egyedüli	

célja	a	társadalomba	való	visszaillesz
kedés.	 Viszont	 érdemes	 feltenni	 a	
kérdést	 az	 isteni	 büntetést	 bírálóknak:	
vajon	 tényleg	 az	 a	 magasabb	 rendű	
erkölcs,	 amely	 a	 gonoszság	 feletti	

ítéletet	tekinti	erkölcs	telennek	és	nem	a	
bűn	büntetlenül	hagyását?	Olyan	világ
ban	akarunk	élni,	ahol	az	 igazságtétel	
súlyosabb	 megítélés	 alá	 esik,	 mint	 a	
bűnnel	 és	 a	 gonoszsággal	 szembeni	
közöny	és	elnézés?

Azt	 is	 érdemes	 fi	gyelembe	 ven
ni,	 hogy	 a	 kinyilatkoztatás	 fokoza
tos	 volt	 –	 még	pedig	 az	 ember	 miatt.	
A	 világ	 fokozatosan	 tudja	 a	 Teremtőjét	
befogadni.	 Az	 Ábrahámtól	 Krisztusig	
megtett	út	a	kinyilatkoztatás	útja,	Jézus
ban	éri	el	a	csúcsát,	a	megtestesült	Igé
ben,	 aki	 bizonyos	 kérdésekben	 felülír
ja	 az	 Ószövetséget	 (ld.	 mondatott	 a	
régieknek	–	én	azt	mondom).	Ez	persze	
nem	jelenti	azt,	hogy	az	Ószövetség	ne	
lenne	lényeges,	vagy	mehetne	a	kukába!	
Kierkegaard	 írja,	 hogy	 az	 Ószövetség	
könyvei	tükrök:	ha	majom	néz	bele,	nem	
apostol	fog	rá	visszanézni.	Érdekes,	hogy	

Jézus	látja	az	Atya	jóságos,	szent	és	tisz
ta	szándékait.	Fontos	mindig	a	kontex
tust	megnézni,	ez	pl.	a	Harry	Potter	so
rozatban	 is	 fontos	 Piton	megítélésénél,	
hogy	 elolvastuke	 a	 67.	 kötetet.	 Ha	 a	
Harry	Potternél	megtesszük,	légy	szíves	

az	 Ószövetségnek,	 Isten	 Igé
jének	is	járjon	ki	ez.	Köszi!	

Ezenkívül	 a	 történelmi	
kontextusban	 nem	
vegytiszták	a	viszo
nyok,	 Isten	 fokoza
tosan	vezeti	a	népét.	

A	 sokszor	 antropo
morf	(Istent	ember	szerűen	

ábrázoló)	 részek	 (pl.	 „megbán
ta,	amit	 tett”;	 „haragra	 lobbant”)	az	al
kalmazkodás	 pedagógiai	 módszerét	
tükrözik.	Képzeld	el,	 hogy	a	hároméves	
gyermekednek	magyarázod	el	a	gravitá
ciót!	Na,	most	hasonlítsd	össze	ezt	azzal,	
hogy	 a	 gravitációnál	 végtelenül	 hatal
masabb	Isten	ad	magá	ról	önközlést!

És	 még	 egy	 szempont:	 Istennek	 lehet
nek	o		lyan	elgondolásai,	céljai,	szándékai,	
melyek	 helyesek,	 böl	csek,	 szentek,	 de	
meg	haladják	a	mi	felfogóképességünket,	
még	nem	értjük	őket.	Isten	bonyolultabb,	
mint	 egy	 kóla	automata,	 sokszor	 ön
magunkat,	 barátainkat	 sem	 értjük,	 hát	
még	 Istent!	 A	 zavarba	 ejtő	 szakaszok	
kapcsán	a	legalapvetőbb	kötelességünk	
elismerni,	hogy	zavarba	ejtenek,	azután	
lehet	 szempontokat	 keresni	 az	 értel
mezésükhöz.	
A	 sorozat	 következő	 részében	 ezt	
fogjuk	tenni.

OlvAshAtó A 
szukosveny.hu 
OlDAlOn!

Hitvédelem
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Felhasznált és ajánlott irodalom:

SZABADoS ÁDÁM

Az	Ószövetség	Istene	egy	szörnyeteg?
Eric A. SEiBErT

Recent	Research	on	Divine	Violence	
in	the	Old	Testament	(with	Special	
Attention	to	Christian	Theological	
Perspectives)	



| 21.2019. Március

OlvAshAtó A 
szukosveny.hu 
OlDAlOn!

ValóbaN kíNoS ez? 
Az	 a	 felnőtt	 ember,	 aki	 a	 gyermekkor	
közösségeiből	 a	 munkája,	 egyéb	 fela
datai	miatt	mármár	lassan	kezd	kikop
ni,	és	emiatt	magányossá	válik,	mit	tehet	
mindez	 ellen?	 Az	 a	 harmincas	 éveibe	
hajló	 ember,	 akinek	 a	 környezetében	
élők	 már	 stabil	 párkapcsolatban	 élnek,	
netán	 házasságban,	 sőt	már	 egy	 vagy	
több	gyermeket	nevelnek,	kikkel	menjen	
el	bulizni?		Hova	mehetne	el	ismerkedni?	
Ha	épp	a	táncházak	nem	vonzzák	és	a	
lagzikon	 meg	 már	 egyre	 cikibb,	 hogy	
egyedül	érkezik,	mitévő	legyen?

Az	olyan	ember,	aki	az	ehhez	hasonló	
életszakaszában	 felmegy	 a	 netre,	 és	
büszkeségét	sutba	dobva	regisztrál	egy	
társkereső	 honlapon,	 szerintem	 nem	
követ	el	hibát,	 feltéve,	ha	ezt	 igényes
ebb	helyen	teszi.	A	céltudatosságot	és	
az	 eredményorientáltságot	 minden
képp	előtérbe	helyezik	ezek	a	felületek.	
„Komoly	kapcsolatra	vágyom	házasság	
és	 családalapítás	 céljából,	 kalandorok	
kíméljenek.”	Erre	a	 jeligére	nagy	esély
lyel	 csak	 olyanok	 fognak	 ráharapni,	
akik	valóban	 így	 is	gondolják.	Míg	egy	
buliban	 ez	 senkinek	 sincs	 a	 pólójára	
írva,	sajnos.	

Egyre	több	olyan	embert	 ismerek,	akik	
a	hétköznapi	életben	zátonyra	futottak	

az	ismerkedéssel	és	a	párkapcsolatok
kal,	 majd	 pedig	 az	 interneten	 találták	
meg	a	házastársukat,	akivel	jelenleg	is	
boldogan	 élnek.	Az	 ilyen	 példák	mon
datják	velem	azt,	hogy	igenis	lehet	jóra	
használni	az	online	teret.	Ahogy	a	vizet	
is	megtisztítva,	pohárba	töltve	használ
hatom	szomjoltásra,	míg	féktelenül	fo
gyasztva	akár	meg	is	fulladhatok	ben
ne,	úgy	az	internet	adta	lehetőségeket	
is	a	helyén	kell	tudni	kezelni.	
	
A	 XXI.	 században	 élünk,	 ahol,	 ha	 csak	
egy	picit	is	figyelmesebbek	vagyunk,	ak
kor	bizonyos	árukkal	jobb	vásárt	tudunk	
csinálni	online,	mint	élőben.	Gondoljunk	
csak	bele!	Ha	a	plázába	vagy	a	szuper
marketbe	 beugrunk	 egy	 üveg	 borért,	
szinte	biztos,	hogy	még	valami	mást	 is	
fogunk	 venni	 mellé,	 hiszen	 „ha	 már	 itt	
vagyok,	gyorsan	begyűjtök	még	eztazt”,	
vagy	 az	 a	 sok	 látnivaló,	 árucikk	 vagy	
szembeugró	reklám	eltereli	a	figyelmem	
arról,	 amiért	 jöttem.	Szinte	 csoda,	ha	a	
vásárlás	 végén	 a	 lényeg	 benne	 lesz	 a	
kosaramban.	Ha	a	netet	azért	használ
juk,	 hogy	 vásároljunk	 valamit,	 akkor	
eleve	 céltudatosabbak	 lehetünk,	 hisz	
ilyen	kor	 (jobb	esetben)	 csak	azzal	 kap
csolatos	oldalakat	nyitunk	meg.	

Tény,	 hogy	 vannak	 dolgok,	 amiket	
nem	 lehet	egy	monitorról	megvásárol
ni.	 A	 kenyér	 frissességét	 például	 csak	

személyesen	állapíthatom	meg,	ahogy	
egy	ruha	anyagát	és	méretét	is	szeren
csésebb,	ha	élőben	próbálom	ki.	

A	 világért	 sem	 szeretném	 árucikkek
kel	 párhuzamba	 helyezni	 a	 párválasz
tást,	de	bizonyos	dolgokban	van	előnye	
a	 virtuális	 társkeresésnek,	 akárcsak	 a	
vásárlásnak.	 Ahogy	 már	 írtam:	 a	 cél
tudatosságban.	 Az	 online	 ismerkedés	
utáni	 első	 személyes	 találkozásoknál	
kiderülhetnek	a	külsőségbeli	problémák,	
és	ha	még	kezdeti	stádiumban	evezünk	
új	vizekre,	nem	okozunk	akkora	bánatot.	
Kisebb	a	kár	az	ilyen	esetben,	mintha	egy	
hagyományos	 ismerkedést	 követően,	
háromnégy	év	együtt	járás	után	dobjuk	
be	a	törülközőt,	mert	csak	ekkor	derül	ki,	
hogy	mások	a	céljaink,	vagy	a	szakítás	
igényel	túl	nagy	erőfeszítést.		

A	kulcsszó	tehát	az	igényesség	és	a	célok	
konkretizálása.	 Ma	 már	 vannak	 olyan	
társkereső	 portálok,	 ahova	 a	 belépő	
minimum	 egy	 diploma	 vagy	 a	 keresz
tény	értékrend.	Sőt!	Katolikus	társkereső	
is	 akad	 már.	 Merthogy	 nem	 mindegy,	
hogy	hová	regisztrál	az	ember.	Sajnos,	a	
legtöbb	gyakorlatilag	egy	húspiac,	ahol	
a	különböző	profilképek	alapján	választ
hatunk,	kikkel	 töltenénk	el	egy	kellemes	
órát.	Ezért	alakult	ki	negatív	kép	az	on
line	 ismerkedésről,	 valóban	 nem	 alap
talanul.	 De	 ha	 igényességre	 törekszik	
az	ember,	akkor	nem	sülhet	el	rosszul	a	
dolog.	Hisz	egy	istenfélő	embernek	min
den	a	javára	válik!

Van egy ismerősöm, aki sokáig hazudott nekem a párjára találásának mikéntjéről. 
Fesztiválon gabalyodtunk egymásba – mondta. Két hónap elteltével vallotta be 
az igazságot szemlesütve, szégyenkezve:	Igazából őt a neten kukáztam.

NeteS 
tárSkeresés

Endrédy Gábor 

Ciki VaGy 
  Nem Ciki?

EgyüttjárunkHitvédelem

Köszönet Ádám Miklós atyának  

a témabeli konzultációkért!

Felhasznált és ajánlott irodalom:
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Ne PARÁZNÁLKODJ!

De	 vajon	 mik	 lehetnek	 azok	 a	 hatodik	
parancsolat	 mögött	 álló	 okok,	 célok	
és	 értékek,	 amelyeket	 Isten	 annyira	
fontosnak	 tartott,	 hogy	 beemelje	 ezt	 a	
rendelkezést	 is	 a	 Tízparancsolatba,	 és	
amelyet	a	Szentírás	a	Kivonulás	könyve	
20,14ben	mindössze	két	szóban	 foglal	
össze:	 „Ne paráználkodj”?	 Azért	 is	
nagyon	 fontos	ezt	a	kérdést	 feltennünk	
most,	2019ben,	mert	napjainkban	talán	
egyik	másik	parancsolatot	sem	éri	annyi	
támadás,	 mint	 ezt;	 a	 kereszténység	 és	
az	 Egyház	 kritikusai	 is	 rendszeresen	 itt	
próbálnak	fogást	találni	a	„régen elavult 
tanításon, amelyet a 21. századi 
kultúra már régen meghaladott”.

Mindezen	 támadások	 alapja	 meglepő	
módon	sok	esetben	egy	komoly	félreértés.	
Ugyanis	 a	 kereszténységről	 elterjedt,	
hogy	elítéli	a	testet	és	a	szexualitást.	XII.	
Pius	pápa	már	1951ben	egyértelműen	
elutasította	 ezt	 a	 vádat:	 „Maga a 
Teremtő (...) rendelkezett úgy, 
hogy e feladatért (ti. a nemzésért) 
testben és lélekben gyönyörűséget és 

boldogságot találjanak. A házas
társak tehát ezt a gyönyörűséget 
keresve és élvezve semmi rosszat 
nem tesznek. Elfogadják, amit a 
Teremtő szánt nekik.”	 	 De	 ez	 még	
mindig	 csak	 a	 felszín.	 Az	 Egyház	
szexualitásról	szóló	tanításának	kéthar
mada	 Szent	 II.	 János	 Pál	 pápához	
köthető.	A	Test	Teológiájának	is	nevezett	
tanításgyűjteménye	 szerint,	 amikor	
férj	 és	 feleség	 Isten	 akarata	 szerinti	
módon	 találkozik	 a	 szexualitásban,	
ott	 nem	 kisebb	 dolog	 történik,	 mint	
hogy	 Isten	 képmása	 jelenik	 meg	 a	
világban!	 Isten	 arra	 teremtette	 a	
házasságot,	 hogy	 benne	 megmutassa	
saját	 belső	 misztériumát;	 a	 házasság	
és	 a	 szexualitás	 Isten	 szeretetének	
földi	 ikonja,	 jele!	 Az	 Egyház	 nemcsak	
hogy	nem	 ítéli	el	a	szexualitást,	hanem	
ennek	éppen	az	ellenkezője	igaz:	sokkal	
fontosabbnak	tartja,	mint	a	világ.

Csak	ennek	az	ismeretnek	a	birtokában	
érthetjük	meg	igazán	azt,	hogy	miért	 is	
ennyire	 fontos	 a	 hatodik	 parancsolat.	

Ugyanis	 a	 sátán	 nem	 kreatív.	 Nem	
tud	 magától	 rossz	 dolgokat	 kitalálni,	
csak	 az	 alapvetően	 jó	 dolgokat	 kicsa
var	ni,	 megmásítani,	 melyek	 ezál
tal	 célt	 tévesztenek.	 Pontosan	 ez	
történik	 a	 szexualitással	 is,	 ha	 nem	 a	
megfelelő	 módon	 élik	 meg.	
És	 ha	 körbenézünk	 a	 világ
ban,	 pontosan	 ennek	 a	 követ
kezményeit	látjuk	magunk	körül	
nap	mint	nap.

Milyen	 lenne	 a	 világ,	 ha	 az	
emberek	 valóban	 a	 hatodik	
parancsolat	 szerint,	 Isten	
eredeti	 tervének	 megfelelően,	
felelősen	 élnék	 meg	 a	
szexualitást?	 Alig	 volna	 olyan	
gyermek,	 aki	 apa	 vagy	 anya	
nélkül	 nő	 fel.	 A	 házastársak	

Kunszabó Eszter,

herényi Barnabás

Isten törvényei olyanok, mint a jéghegyek. Első ránézésre talán 
csak a tiltást látjuk meg bennük: „ezt ne csináld, azt ne csináld, 
hiszen Isten így parancsolta!” De ez csupán a felszín. A tiltások 
mögött ott rejtőzik az a végtelen bölcsesség és emberismeret, 
amely egyedül istenben van meg, és amely – ha valaki valóban 
veszi a fáradságot, és megpróbálja megérteni a törvények 
mögött rejlő okokat és célokat – valószínűleg még azokból is 
tiszteletteljes csodálatot vált ki, akik nem ismerik Őt.

1  Allocutio iis quae interfuerunt 

Contentui Unionis Catholicae 

Italicae inter Ostetrices. (1951. 

október 29-én): AAS 43 (1951) 

851. 

tízparancs
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nem	 csalnák	 meg	 egymást,	 a	 válások	
száma	 elenyésző	 volna.	 Nem	 lennének	
abortuszok,	 nem	 gyilkolnák	 meg	
ártatlan	kisgyermekek	millióit	évről	évre.	
Nem	 lennének	 szexuális	 betegségek,	
és	 nem	 tenné	 tönkre	 nők	 és	 férfiak	
millióinak	életét	a	pornó,	a	prostitúció	és	
az	 emberkereskedelem.	 A	 fiatalok	 nem	
kezdenék	 el	 1213	 évesen	 a	 szexuális	
életüket,	amikor	még	egyáltalán	nincse
nek	megérve	rá	szellemileg	és	lelkileg,	és	
1820	éves	 lányok	és	fiúk	nem	éreznék	
úgy,	 hogy	 képtelenek	 kötődni,	 és	 hogy	
a	 lelkük	 ezer	 darabra	 szakadt	 a	 sok	
csaló	dás	és	sok	szexuális	partner	miatt.	
Újra	érték	volna	az	önuralom,	melyet	az	
élet	 sok	más	 területén	 is	megéreznénk.		
Az	emberek	újra	el	tudnának	köteleződni	
egy	életre;	nemcsak	addig,	amíg	minden	
jó,	hanem	hűségesek	tudnának	maradni	
akkor	is,	amikor	nehéz.	És	ennek	köszön
hetően	 a	 házasságok,	 a	 családok,	 a	
gyermekek	és	így	a	társadalom	is	egyre	
egészségesebbé	válnának…

De	hogyha	ennyire	egyértelmű	az,	hogy	
Isten	 törvénye	 igaz,	 akkor	 vajon	 miért	
nem	 élünk	 eszerint,	 és	 miért	 érezzük	
azt,	 hogy	 sokszor	 rettenetesen	 nehéz	
megfelelni	az	Ő	elvárásainak?

Homjakov,	 XIX.	 századi	 orosz	 teológus	
fogalmazta	 meg	 azt,	 hogy	 „Isten 
akarata átok az ördögnek, törvény 
az Isten szolgáinak és szabadság az 
Isten gyermekeinek.”	 Sokszor	 még	 a	

keresztény	 emberek	 is	 beérik	 annyival,	
hogy	erőlködve,	 sokszor	elbukva,	 folya
matos	 lelkiismeretfurdalással	 próbál
nak	 meg	 megfelelni	 Isten	 akaratának.	
Pedig	 ennél	 sokkal	 többre	 vagyunk	
meghíva.	 Jézus	 megváltása	 az	 életünk	
min	den	 területére	 kiterjed,	 beleértve	 a	

szexualitásunkat	is.	És	ha	ezt	a	meg			vál
tást	valaki	igazán	megérti	és	átéli,	akkor	
többé	 nem	 erőlködve	 és	 a	 félelem	 által	
hajtva,	 hanem	 valódi,	 szívből	 eredő	
szabadságtól	vezérelve	tudja	átélni	azt,	
amit	 Isten	 a	 hatodik	 parancsolatban	 a	
lelkünkre	 akart	 kötni.	 Sokkal	 nagyobb	
szabadság	 kell	 ahhoz,	 hogy	 valaki	
úgy	 döntsön,	 hogy	 tisztán	 készül	 a	
házasságra,	 hogy	 nemet	 mond	 a	
manapság	 szinte	 bárhol	 elérhető	
pornóra,	 vagy	 hogy	 élete	 végéig	 hű	
marad	 a	 házastársához,	 mint	 ahhoz,	
hogy	ne	 így	tegyen,	és	kövesse	a	világi	
„értékeket”.

Isten	 törvényei	 arra	 nevelnek,	 hogy	
tanuljunk	 meg	 felelősséget	 vállalni	 a	
tetteinkért,	 hogy	 egyenes	 gerinccel	 és	
szabadon	 tudjuk	 leélni	 az	 életünket.	
Megmutatják	az	utat	ahhoz,	hogy	hogyan	
tudunk	 értelmes	 életet	 élni,	 és	 Isten	
értékeit	szem	előtt	tartva	folyamatosan	
növekedni	a	bölcsességben	és	a	szere
tet	ben.	És	nem	utolsósorban	elvezet	nek	
bennünket	az	örök	életre.

tízparancstízparancs



A	 felnőtté	 válás	 számomra	 azt	
jelenti,	 hogy	 egy	 nagy	 szabadságot,	
elismerést	 ka	pok,	 amit	 felelősség	tel
je	sen	 kezdek	 kezelni,	 használni.	 Saját	
tudatos	 döntés	 után	 küzdök,	 végzem	
a	 választott	 kötelességeimet.	 Ennek	 a	
jó	 használata,	megtanulása	 je	len	ti	 ezt	
a	folyamatot.	Három	szóban	talán	azt,	
hogy:	 Felelősségteljesen szabaddá 
válni.

török tamás

Az	 érett	 felnőtt	 személyiségjegye,	 hogy	
képes	felelősséget	vállalni	saját	magáért	
és	a	világért.
A	felnőtté	válás	egyik	fontos	folyamata	az	
önállósodás,	vagyis	a	leválás	a	szüleink	
állandó	 gondoskodásáról.	 Kialakul	 egy	
saját	értékrend.	Szerintem	ez	a	változás	
mindenkinél	 máskor	 teljesedik	 be,	 és	
nálam	még	folyamatban	van.

jankovics Eszter

Számomra	 a	 felnőtté	 válás	 leginkább	
a	 hitemben	 jelenik	 meg.	 Az	 utóbbi	
években	kialakult	egy	személyes	isten
kapcsolatom,	 ami	 teljes	 mértékben	
átformált,	 és	 ezáltal	 új	 emberré	 vál
tam,	 aki	 a	 Szentlélek	 segítségével	
készen	áll	az	életre.	Ma	már	bármilyen	
élethelyzetben	 Jézus	 mellett	 tudok	
dönteni,	és	csak	Vele	 tudok	önmagam	
lenni,	illetve	teljesíteni	azt	a	feladatot	a	
világban,	amire	az	Atya	elhívott.

Árki Kincső

Asszem,	 valami	 olyasmit,	 hogy	 meg			
tanulom,	 hogy	 a	 tetteimnek	 követ
kez	ményei	 vannak,	 ezekkel	 a	 követ
kezményekkel	 valahogy	 megtanu	lok	
bánni,	 és	 felfe	dezem	 bennük	 a	 le
hetőséget.
De	nemcsak	a	tetteimnek,	hanem	a	kap
csolataimnak	 is.	 Meg	 még	 gondolom	
sok	 egyébnek,	 csak	 most	 ezek	 jutnak	
eszembe.	 Szóval	 valami	 olyasmi,	 hogy	
megértem,	 hogy	 a	 felelősség	 nem	
fakultatív,	 és	 hogy	 megtanulom,	 hogy	
valójában	 a	 felelősség	 a	 legnagyobb	
lehetőség.	

P. Ádám Miklós

Felnőtté	 válni	 egyben	 kaland	
és	kihívás.	Számtalan	új	dolgot	
ismerünk	 meg,	 egyre	 több	
mindent	 értünk,	 azonban	 sok	
felelősség	 hárul	 ránk,	 és	 a	
legtöbb	 dolgot	 magunktól	 kell	
megoldanunk.	 Ezek	 ellenére	
szeretem	 és	 élvezem,	 ahogy	
egyre	 kitágul	 számomra	 a	
világ,	 egyre	 több	 mindenre	
képes	 vagyok,	 és	 hogy	 egyre	
inkább	 a	 magam	 ura	 lehetek.	
Mivelhogy	 még	 csak	 nem	 rég	
indultam	 el	 a	 felnőtté	 válás	
ösvényén,	 kíváncsian	 várom,	
mit	hoz	a	jövő.

szakonyi luca

22	 évesen	 nem	 érzem	 még	 magam	 egészen	 felnőttnek,	
sok	 tekintetben	 a	 gyerek	 kategóriába	 sorolnám	 magam.	
Természetesen	 úgy	 látom,	 hogy	 haladok	 a	 felnőtté	 válás	 felé.	
Amit	 én	 tapasztalok,	 hogy	 míg	 egy	 gyermek	 általában	 azt	
csinálja,	 amihez	 kedve	 van,	 addig	 egy	 „komolyodó”	 tinédzser,	
felnőtt	 azt	 teszi,	 ami	 a	 kötelessége,	 és	 abból	 egyre	 több	 lesz.	
Sajnos,	ez	velem	is	így	van.

szirt András

Én	 a	 felnőtté	 válástól	 a	 sza
bad	ságot	 vártam.	 Aztán	 rá	
kellett	 jönnöm,	minél	 közelebb	
vagyok	a	„nagybetűs	élethez”,	
annál	 kisebb	a	 szabadságom.	
A	 madarat	 sem	 a	 fészekben	
lövik	le.

heves nóri

számodrA
felnőni,

felnőtté válni?
jelentmit

Vitorlázol,	 és	fiad	 túl	merészen	mozog	a	 fedélzeten.	
Félsz,	hogy	amilyen	óvatlan,	még	a	végén	vízbe	esik.	
Mivel	tudod,	hogy	engedni	kell	hibázni,	nem	kiabálsz	
rá	percenként,	 nem	parancsolod	az	árboc	mellé.	De	
ugrásra	készen	figyeled	minden	mozdulatát,	hogy	ha	
bekövetkezne	a	baleset,	azonnal	kimentsd.
Így	 nevelsz	 felnőttet.	 Aki	 aztán	 jó	 néhány	 esztendő	
múlva	ugyancsak	vízre	száll,	immár	az	ő	fiával…

szőnyi szilárd


