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Hit és orvostudomány Joseph Nicolosi-interjú

A homoszexualitás

Abortusz

Kegyelmi kreativitás
Csókay András hit és tudomány kapcsolatáról
Csókay András agysebésszel egy előadása után tudtam beszélgetni. Többek
között arról beszélt, mennyire meghatározó életében – és így mindennapi feladatai ellátása és munkája közben is – az aktív imaélet és Isten jelenlétének
megélése.

Tóth Márton

Pályáját nagyszerű találmányok és az
emiatt elnyert kitüntetések fémjelzik,
de talán nem gondolnánk, hogy gyakran
egy életmentő műtét közben is imádkozik. Felfedezéseinek köszönhetően sok
ember életét sikerült már megmenteni,
de – mint mondja – soha nem lett volna
képes rájönni ezekre a látszólag apró,
valójában azonban óriási jelentőséggel
bíró felismerésekre, ha nem hagyott
volna időt az Istenre figyelésre, ugyanis
minden egyes alkalommal a rózsafüzér
imádkozása közben születtek meg ezek
a gyógyítás hatékonyságát jelentősen
növelő gondolatok.
Minket, az előadás hallgatóságát is
arra hívott, próbáljunk meg minél többször az ima útján Isten felé fordulni,
mert így sokkal tisztábban tudunk gondolkodni, és meghallva szavát könnyebben tudunk jól dönteni. Ezzel kapcsolatosan elmesélte, hogy annak idején
számára is nagy nehézséget jelentett a
pályaválasztás. Bár szíve mélyén tudta,
hogy gyógyító hivatása van, nem volt
elég bátor azt választani, így kvázi alibiből elment a BME-re építőmérnöknek. Azonban soha nem lett belőle jó
mérnök, ahogyan ő fogalmazott: éveket pazarolt el az életéből. Bátorságra
buzdított mindenkit, arra, hogy merjünk
belülre, belső önmagunkra figyelni és
aszerint dönteni.
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Professzor úr az előadás során is érintette, hogy nem vezetett számára
egyenes út a hivatása megtalálásáig és
beteljesítéséig. Mit tanácsolna a még
szakma, hivatás választása előtt álló
fiataloknak?
A pályaválasztás az egyik legnehezebb kérdés. Azt tudom mondani, hogy
valahogyan le kell utaznunk ilyenkor
mélyen önmagunkba, ahol meg tud
szólítani minket a Jóisten. A fiatalok
érzelmi tankja sokkal nagyobb, mint a
felnőtteké, és meg tudják, meg fogják
kapni azokat a sugallatokat, amelyek

alapján eldöntik, hogy merre menjenek.
Ne döntsenek felszínesen, ne döntsenek elvárások alapján! Ami legmélyen
megvan bennük, a szívük vágya, azt
kövessék! Isten soha nem olyat kér
tőlünk, amire nem vagyunk képesek.
Aki rossz matematikából, azt nem fogja
mérnöknek küldeni, aki ódzkodik a beteg emberektől, azt nem fogja orvosnak
küldeni, de mondhatnánk még számtalan példát. Tehát összefoglalva: imádság, utazás egy kicsit befelé, csendben
a csendbe visszalépni, akár három napra a természetbe, akár egy hivatásvá-

téma
lasztó lelkigyakorlatra. Meg fogja kapni,
hogy: na, megvan, erre kell irányulnom.
Ahogy Csókay professzor az előadás
során fogalmazott: „Légy intuitív és kreatív! Ne légy „szalonidióta”, aki betanult
megoldásokat alkalmaz!” Mint mondta,
ehhez nem az szükséges, hogy nagyon
okos légy (ő sem tartja magát annak),
hanem, hogy a külvilág kizárásával megteremtsd a lehetőséget az önmagadra
figyelésre. Ezt tartja a siker titkának, az
Istennel töltött, minőségi időt.
Manapság gyakran használjuk – érthető okokból – a felgyorsult világ kifejezést. Az elképesztően sok teendő
mellett, nem gondolja, hogy sokkal nehezebb Istenre „időt szakítani”?
Amikor én azt mondom, hogy én erre
nem tudok időt szánni, ez nem igaz.
Még az Amerikai Egyesült Államok elnökére sem igaz, a legnagyobb tudósra
sem igaz, a legnagyobb művészre sem
igaz. Nem akar rá időt szánni. Tudomásul kell venni, hogy minimálisan, napi
egyszer 20 percet, fél órát imádságra
kell szánjunk, hiszen az az életünknek
az éltető ereje. Ez azt jelenti, hogy aki
nem tud erre időt szánni, csupa és még
több fölösleges dolgot csinál. Még
hogyha azok jószolgálati cselekedetek
is, még ha vallásos életet is él, nem jó,
ha végül nem jut ideje az imára. Aki
nem szereti magát ennyire, az nem szereti Istent sem.

Milyen orvosként napról napra találkozni a szenvedéssel, fájdalommal, a
halálközeli állapottal, a halállal?
Az a legfontosabb, hogy amikor látjuk a tragédiákat, ne veszítsük el a bizodalmunkat, mert ez az élet nem a
létünknek a vége. Ez az élet a létünknek egy szakasza. Jézus azt mondja
János evangéliumában, hogy „Aki hisz
bennem, annak örök élete van.” – már
most, itt a földön! Már itt benn vagyunk az örök életben! A földi pályafutásunknak a vége átmenet, pontosan az
örök boldogságba, az örök életbe. Ha

ez tudatosul bennünk minden alkalommal, mindennap, másképpen éljük meg
a tragédiákat, a sorsszerű szenvedéseket. (Azokat a szenvedéseket, amiket
mi hoztunk össze magunknak, mert
kicsapongó vagy rossz életet éltünk,
az más kérdés, azt magunknak kell elfogadnunk, hogy ez miattam történt.) A
bajokra ez a legfontosabb orvoslat, és
ez nem képzelgés, ez így van! Komolyan kell venni az Evangéliumot! Nem
engedhetjük meg azt a luxust, hogy ne
vegyük komolyan Jézus szavait.

■

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek.” (Mk 16,15)
Ösvény – katolikus fiatalok újságíró tábora, 2017. július 10-14. Vál
Pályázatot hirdetünk fiatal Kárpát-medencei katolikus újságíróknak. A sikeres
pályázóknak részvételi lehetőséget biztosítunk nyári tehetséggondozó táborunkban, amelynek lelki kísérője P. Hodász András atya lesz, neves előadók
tartanak előadásokat (Szőnyi Szilárd, Mohay Bence).
A pályázat részletei megtalálhatóak az osvenymagazin.hu/palyazat oldalon.
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A homoszexualitás
gyógyítható?
Interjú dr. Joseph Nicolosi amerikai
pszichoterapeutával
Magyarországi könyvbemutatója
alkalmával kerestük meg a reparatív terápia kifejlesztőjét. Interjú
a homoszexuális irányultság okáról, a kereszténységgel való kapcsolatáról, az LMBT mozgalomról
és a terapeuta munkájáról.
Szakonyi D., Szirt Á. Endrédy B.

Hogy került kapcsolatba ezzel a témával?
Igazából nem én találtam meg a témát, hanem fordítva, hiszen több olyan
kliens keresett fel, akik nem tudtak
megbékélni az azonos neműek iránti
vonzalmukkal. Persze könnyű szakértőnek lenni egy olyan témában, amellyel
senki más nem akar foglalkozni, én is
így kezdtem belemerülni.
Személyes tapasztalata volt a családjában vagy a barátai, ismerősei között?
Igen, azért is kezdtem el foglalkozni
a kérdéssel, mert egyik unokatestvérem nek homoszexuális érzései voltak,
és láttam, a család hogyan kezelte ezt
a problémát, és miként alakult a helyzet
dinamikája.
Milyen segítséget igényelnek a kliensei?
Egyrészt támogatást és megértést
kell kapniuk a terapeutától, tehát pszichológiai segítségről van szó. Másrészt
konkrét terápiás segítségre is szükségük van, amely képes csökkenteni bennük a homoszexuális érzéseket.
Be kell vonni a terápiába a családot
vagy a barátokat?
Ha a kliens kéri, akkor ők is részt
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vesznek, de alapesetben csak a pácienssel dolgozunk együtt.
Mennyi időbe telik, amíg valaki újra
heteroszexuális lesz?
Van, akiknél többéves folyamat, másnál rövidebb időbe telik, de átlagosan
két évbe.
Sokan úgy tartják, hogy egy külön gén
felelős ezért a problémáért.
Nincsen olyan gén, ami felelős lenne
a homoszexualitás kialakulásáért. Az én
általam kezelt klienseknél a probléma
hátterében korai gyermekkori trauma

Igen, illetve a traumát újra és újra
megerősítő élmények, tapasztalatok.
Mekkora ellenállást tapasztal az
LMBT-mozgalomtól?
Nem olyan nagy az ellenállás. Akkor
reagálnak nagyon erősen, amikor a nyilvánosság előtt mondunk vagy teszünk
valamit. De alapesetben, amikor csak a
hétköznapi tevékenységünket végezzük, békén hagynak minket.
Mit gondol, mi a legnagyobb társadalmi kihívás a homoszexualitással kapcsolatban?

„konkrét terápiás segítségre is szükségük van,
amely képes csökkenteni bennük a homoszexuális érzéseket”
áll. A terápia azt célozza, hogy ezt a
traumát kezeljük, és amikor ez megtörténik, akkor a homoszexuális érzések,
vágyak megszűnhetnek, vagy legalábbis jelentősen csökkennek.
Ez a gyerekkori trauma az egyetlen
oka, hogy a kliens homoszexuális
irányba fejlődik?

A legnagyobb probléma, hogy az
LMBT érdekvédők nem csupán a jogok
és az alapvető szabadságjogok mentén
érvelnek, hanem tagadják és támadják
a férfi-nő együttese alkotta emberképet, ami a család alapja.
Mi a véleménye a kereszténység és a
homoszexualitás viszonyáról?

téma
A legfontosabb dolog, amit keresztényként tudatosítanunk kell, hogy
Isten az ellenkező nem számára teremtett minket. A férfiak és a nők kiegészítik egymást! Ez a biblikus antropológia magja és minden keresztény
számára magától értetődőnek kellene,
hogy legyen. Mégis sokan tévesen azt
hiszik, hogy Isten kétféle embert teremtett: hetero- és homoszexuálisokat.
Mit tanácsol a homoszexuális hajlamú
keresztényeknek?
Azok a keresztények, akik ezzel a
problémával küzdenek, nagyon gyakran érzik magukat tanácstalannak, és
azt gondolják, hogy innen már nincs
menekvés. Ez egyáltalán nem helyes,
ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy
örök időkig marad a homoszexuális
vonzalom, pláne, ha ő maga is kínosnak
érzi, mert egyéb vágyaival, értékeivel
ütközik. Vegyünk egy egyszerű példát!
Egy 15-16 éves fiú elmegy egy atyához, és szorongva elmondja neki, hogy
úgy érzi, férfiakhoz vonzódik. Erre az
atya felelhetné, hogy: „Fiam, ez rajtad
áll, ha nem akarsz homoszexuálisként
élni, tegyél érte lépéseket, biztosan
lesz, aki szakszerű segítséget tud nyújtani benne!” nem pedig azt, hogy „Isten
márpedig ilyennek teremtett, fogadd el
és kész!”
Hány éves volt a legfiatalabb és a legidősebb páciense?
A legfiatalabb kliensem mindössze
hatéves volt. Fiúról van szó, aki lány
szeretett volna lenni. Az ő esetében
nem vele dolgoztam közvetlenül, hanem a szüleivel. A legidősebb kliensem
pedig egy 57 éves pap volt. Megkérdeztem, mi motiválja a változásban,

és azt válaszolta, szeretné megérezni,
hogy milyen is igazi férfinak lenni.
Melyik a legtávolabbi hely, ahonnan
van páciense?
Tahiti. Érdekes, hogy mikor vele beszélek telefonon, akkor szólal meg nála
a kakas, tehát nála még nagyon reggel
van, nálunk meg már megy le a nap.
Dolgozott már magyarokkal?
Nem, de szívesen találkoznék velük,
mert nagyon kedvesnek és rokonszenvesnek tartom őket. Magyarországon
egyébként a keresztény kultúrát és társadalmat még nem szőtte át annyira a
melegpropaganda, mint Nyugaton vagy
az Egyesült Államokban. Itt még szilárd
alapokon áll a családminta, és az emberek jobban érzik, mi az, ami jó irányba
vezet, és mi az, ami nem.

■

Elhunyt
dr. Joseph Nicolosi
Március 8-án hunyt el Joseph
Nicolosi, aki a fő kidolgozója és alkalmazója a helyreállító terápiának,
amellyel számtalan homoszexuálisnak tudott segíteni a nem kívánt érzelmek legyőzésében.
Dr. Joseph Nicolosi, a homoszexualitás kutatásával és gyógyításával foglalkozó nemzeti szövetség
(NARTH) társalapítója és vezetője
eltávozott, amint az Aquinói Szent
Tamás Pszichológiai Klinika, ahol
Nicolosi igazgatóként szolgált, megerősítette. Nicolosi (†70) konverzió-reparatív orvosterapeuta volt,
kezeléseket tervezett, amelyekkel
helyreállítható egy személy szexuális identitása, és legyőzhetők a
nem kívánt homoszexuális érzések.
Ezt széleskörűen felhasználták a fő
egyesületek, szövetségek – köztük
az Amerikai Orvosi Szövetség, az
Amerikai Pszichiátriai Egyesület és
az Amerikai Pszichológiai Szövetség.
Az Aqiunói Szt. Tamás Pszichológiai
Klinika csütörtök délután tette közzé a Facebookon: „Mélyen elszomorított és sokkolt minket dr. Joseph
Nicolosi influenza szövődményeként
bekövetkezett halála.”

Requiescat in pace!
» Szakonyi Dorottya, Joseph Nicolosi, Szirt Ádám és Endrédy Balázs
Ösvény 6. szám
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Szégyen és kötődésvesztés
A közhiedelemmel ellentétben a homoszexualitás tágabb probléma, összetett
lelki sérülés, amelynek az azonos neműek iránti vonzódás csupán egy kis része,
mintegy a jéghegy csúcsa. Ebben a cikkben megpróbálok néhány szempontot
leírni a jelenség mélyebb megértéséhez.

P. Hodász András

„A probléma nem az énekléseddel
van, hanem azzal, ahogy lélegzel.” –
egy énektanár

Jelen cikk Joseph J. Nicolosi Szégyen és kötődésvesztés c. könyve alapján készült (Harmat Kiadó) A kiemelt szövegrészek a terápián résztvevő kliensektől származnak.
amerikai pszichiáter – Joseph J. Nicolosi – több mint harmincéves terápiás
tapasztalatain alapulnak.

A leggyakrabban felmerülő kérdésről: vajon létezik-e a genetiTisztában vagyok azzal, hogy ez érzé- kai meghatározottság?
keny témának számít, ezért rögtön az
elején fontosnak tartom leszögezni,
hogy jelen cikk magát a homoszexuális jelenséget kívánja vizsgálni, anélkül,
hogy ítéletet mondana az ilyen hajlammal rendelkező emberekről. Fontos tudni azt is, hogy jelenleg a pszichológusok
között nincs konszenzus a homoszexualitás gyógyíthatóságával kapcsolatban,
azonban a következőkben leírtak egy
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Nincs hitelesen bizonyítva, hogy a
homoszexualitás egyedül és kizárólagosan biológiai, eleve meghatározott
adottság, mintegy genetikus tulajdonság lenne. Valószínűsíthető azonban,
hogy biológiai hajlam létezik, abból az
egyszerű tényből kiindulva, hogy minden viselkedésnek, így a lelkialkatnak is,
van biológiai alapja is (gének, prenatá-

lis hormonális hatások stb.). Az ember
összetett testi-szellemi-lelki lény, amely
összetevők hatással vannak egymásra.
A biológia csak egy a számos hatás közül, amely alakítja a nemi identitást és
a szexuális irányultságot. Ez alapján
valóban lehetséges, hogy néhány gyermeknek veleszületett hajlama van a homoszexualitásra abban az értelemben,
ahogy a lelkialkatunknak van velünk
született és a családi környezet hatására kialakult összetevője. (Ezt bizonyítja,
hogy az a családi légkör, amely az egyik
fiút homoszexuálissá teszi, a másikat
egyáltalán nem.) Sok olyan adottság velünk született, mint pl. a hirtelen harag,
a hajlam az elhízásra, alkoholizmusra,

téma
rövidlátásra, figyelemhiányos zavarra.
Az ilyen emberek ilyennek születtek, de
nem így „rendeltettek”, azaz választhatnak más életet: megtanulhatnak bánni
a haragjukkal, sportolhatnak, hogy ne
hízzanak el, vigyázhatnak az alkohollal
stb.
Fontos leszögeznünk azt is, hogy a
hajlam nem azonos az előre meghatározottal, nem jelent elkerülhetetlenséget, emellett pusztán az, hogy valami
veleszületett, még nem jelenti azt, hogy
„normális”. (lásd: Down-szindróma stb.)

Betegség?
Nem ismerünk olyan egészséges fejlődési modellt, ami a homoszexualitás
kialakulásához vezetne. Minden feltárt
homoszexualitás mögött ott van a trauma, ami a gyermeket kibillentette a normális identitásfejlődésből.
A homoszexuális érzés összetevői:
szégyen – kutatások szerint ez nem
a társadalmi reakció következménye,
hanem az az érzés, amivel kezdődött
a homoszexualitás, kötődésvesztés,
magány, bizonytalanság, alkalmatlanságérzés, kisfiú egy felnőtt világban,
tehetetlenségérzés, az az érzés, hogy
manipuláció és kontroll áldozatává vált.
A páciensek arról számolnak be, hogy
reményvesztetten viszonyulnak az
élethez, és bizalmatlanok a kapcsolataikban. Emellett úgy érzik, hogy nem
részei a felnőtt férfiak klubjának. Ezek a
negatív érzések felkeltik a vágyat, hogy
az önértékelést helyrehozza, ebből fakad az erotikus kötődés – ami azonosulási vágy. „Eggyé válás”.
Az azonos neműekhez vonzódó férfiak között gyakran találunk érzékeny, érzelmes, szorosan kötődő, művészi beállítottságú lelkialkatot. Arról számolnak
be, hogy már korán „másnak” érezték
magukat a többi fiúhoz képest. Szüleik
(apjuk) arról számol be, hogy úgy tűnt
nekik, hogy ez a fiú visszautasítja őket.

„Ne dőljön be a melegpropagandának! Válassza azt, amit a szíve és az
esze valóban diktál! Ez az élet sohasem lehet hiteles! Ha ön a változás
útján jár, ne álljon meg, ne adja fel!
Ez minden másnál, amit valaha is
tettem a kiélés őrült napjaiban, jóval
több örömet ad!” Egy páciens válasza arra, hogy mit mondana azoknak,
akik a homoszexualitással küzdenek.

Létezik terápia?
Igen, létezik. A terápia célja segíteni
a pácienst a szégyen és a belső negatív érzések feldolgozásában, hogy az
életét asszertív beállítódással élhesse.
(„Érzelemközpontú terápia”) Célja továbbá a pszichén belüli (intrapszcihés)
konfliktusok és traumák csökkentése.
A hiteles érzelmi reakciók megélése a
jelen helyzetben, ezzel párhuzamosan
a gyerekkorban begyakorolt érzelmi reakciók elhagyása.
A terápia tehát nem az összes homoszexuális kísértés eltávolítását célozza,
hanem segíti a pácienst, hogy megtanulja kialakítani személyes és kapcsolati hitelességét azáltal, hogy visszakövetjük a gyermekkorban bejárt utakat,
amelyek őt erre a szerencsétlen ösvényre vezették. A terápia eredménye:
az azonos neműek iránti vonzódás feloldódása (nem pedig elnyomása!).
Mint minden betegségnél, itt is kulcskérdés, hogy minél korábban kezdődik
a terápia (azaz minél kevésbé élte ki
a homoszexuális hajlamait), annál nagyobb eredményesség várható.

A homoszexualitás kialakulása
„Férfi testem van, de belül lánynak
érzem magam.”
A férfiasság nem adottság, hanem
eredmény, a gyermek megküzd azért,
hogy az övé legyen, és ez a küzdelem/
fejlődés rendkívül érzékeny a sérülésekre. Azokra a családokra, ahol kialakul

a homoszexuális beállítottságú fiú, jellemző, hogy képtelenek megerősíteni a
fiú férfi individualizációját fejlődésének
abban a szakaszában, amikor a nemi
identitáskeresésnek végbe kéne mennie. Ezekben a családokban gyakran hiányzik (akár fizikálisan, akár érzelmileg)
az apa.

A kialakulásának megértéséhez
szükséges kulcsszó: a kötődés
„Számomra kötelességszerű erőfeszítés kinyújtani a kezem, kapcsolatba lépni. Ez mindig egy feladat, akaratlagos tett, hogy kilökjem magam
az elszigeteltségből, hogy beengedjek másokat.” (egy páciens)
A kötődés identitásunk alapja. Az
anya-gyermek közötti kötődés által
alakul ki bennünk az én-érzet, ennek
révén fedezzük fel, hogy kik vagyunk.
Ha ennek során szégyent élünk meg, ez
aláássa az identitásunkat.
Gyakori tapasztalat a melegek körében, hogy nem annak látják őket a szüleik, mint akik voltak. Úgy élték meg,
hogy nem volt szüleikkel bensőséges
és szerető kapcsolatuk. (Ez független a
szülő jó szándékától!) Erre elrontott énvédő mechanizmusok születnek, mint
válaszok az én védelmére. A kötődés
sérülése később (felnőttkorban) is kötődési nehézséget okoz.

■
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Abortusztilalom:
a lengyel eset
tanulságai
„Most akkor az anya gyáva gyilkos, vagy a körülmények áldozata?” – lehet olvasni a felvetést különböző blogfelületeken. És nem véletlenül. Könnyű ugyanis sarkosan beszélni az
abortuszról, amikor mozgalmak csapnak
össze ügyében. A klinikákat mészárszéknek, az ítélkező egyházat pedig képmutatónak állítják be.

Makk János
Ezek az indulatok nemrég különösen
elszabadultak – nem csupán Trump
abortuszt érintő intézkedése miatt, hanem még korábban – a lengyel püspöki
kar kezdeményezése nyomán, amikor
realitássá vált a teljes abortusztilalom kérdése Lengyelországban. A kormányfő, Beata Szydło és a konzervatív
kormánypárt első embere, Jaroslaw
Kaczyński is kiállt a püspöki kar abortuszellenes felhívása mellett, és úgy
tűnt, hogy egy ilyen törvénymódosítás
könnyedén átmehet a Szejmen. Mivel
az életvédő egyesületeknek komoly
kultúrája van a lengyeleknél, így a társadalom oldaláról is volt támogatottsága az abortusztilalomnak.
Ráadásul a közhangulatot egészen felborzolta ekkoriban egy szomorú eset.
2016 tavaszán a varsói Szent Család
Kórházban, egy Down-kóros gyermeket
abortáltak a terhesség 24. hetében, a
beavatkozás után pedig a gyermek egy
órán keresztül sírt – egészen a haláláig.
A történések felháborították a lakosság
egy részét, a mozgalmi hevület politikai
tevékenységbe csapott át, és elindult az
aláírásgyűjtés az ügyben.
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Az abortusztilalmat célzó konzervatív
kezdeményezés, az ’Abortusz stop’ végül 450 ezer aláírást kapott, míg annak
liberális alternatívája, a ’Mentsük meg a
nőket’ nagyjából feleennyit. A vita pedig nem maradt a parlament falai között: fekete ruhás nők gyülekeztek az
utcákon a jogaikért, miközben az életvédők fehérbe öltöztek.
A fekete-fehér, politikai ideológiákba

tuszt végeztet (annak minden kockázatával és lelki következményével), vagy
pedig megszüli a gyermeket és örökbe
adja. Ha viszont vállalja a gyermek kihordását, azzal kivívhatja egyesek ítéletét, esetleg a munkahelye bánhatja,
de még, ha személyes hátránya nem
is származik belőle, akkor sem biztos,
hogy gyermeke jó kezekbe kerül. A
szerző álláspontja szerint az örökbefo-

„az örökbefogadás mindenképpen jobb opció,
mint a halál”
öltözött adok-kapok pedig végérvényesen eltakarta az érintetteket. Mert
az abortusz nem a sokat hangoztatott
pro-life vagy pro-choice kérdése, hanem egyedi sorsokról szól: a születendő gyermekéről és az anyáéról.

Szabad döntenünk az anya helyett?
Weronika például 18 évesen teherbe
esett, s nincs kilátása arra, hogy egyedül felnevelje gyermekét. Vagy abor-

gadás mindenképpen jobb opció, mint
a halál, de akármelyik döntést támogatjuk a kettő közül, mit segítünk Weronikának, ha az abortusz törvényi tiltásáról
vagy engedélyezéséről vitázunk?
A lengyel törvény értelmében csak
nemi erőszak, illetve az anya és a magzat veszélyeztetettsége esetén engedélyezett az abortusz. Ha további
szigorításként teljesen betiltjuk, annak
a természetes következménye (a magzatok nagyobb arányú megtartása mel-
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lett) az illegális abortuszok számának
növekedése, ami rendszerint megnöveli
a beavatkozás egészségügyi kockázatát
és a költségeket. Egy szomorú döntést
és sorsot tetézzünk azzal, hogy adott
esetben egy illegális abortusz során
elveszti a nemzőképességét, miközben
kifizet egy fél vagyont?
De fordítsuk meg a helyzetet! Mi
történik, ha éppen liberalizáljuk az
abortuszt? Ebben az esetben, még ha
– morális meggyőződésből vagy anyai
ösztönből – úgy döntene az anya, hogy
megtartja a gyermeket, de az abortusz
olcsóbb, gyorsabb „megoldásként” kínálkozik, meglehet, inkább azt választja.
Nem éppen, hogy a szabad döntésétől fosztottuk meg azzal, hogy ezt az
opciót anyagilag kívánatosabbá tettük
annál, amit egyébként szíve szerint választott volna?

Nem egyszerű igazságot tenni, de…
Állítom, hogy az igazán szabad döntést és az élet védelmét egyszerre nem
a törvényi kereteken és a társadalmi
vitákon keresztül lehet megvalósítani,
hanem csak segítségnyújtással.
Mondhatni, ebben a kérdésben sem
az életvédőknek, sem a fekete ruhásoknak nem volt igaza (hiszen mindkét
oldal a törvényi változtatásról vitázott),
hanem annak, aki csöndben maradt, és
inkább segíteni próbált. Magyarországon például lényegében évtizedek óta
változatlan volt az abortusz szabályozása, az abortuszok száma az utóbbi 6
évben mégis éves szinten 10 ezerrel,
30 ezer körülire esett vissza. Ebben –
sok más tényező mellett – valószínűleg
az játssza a fő szerepet, hogy a családtámogatási rendszer reformja kívánatosabbá teszi a magzat megtartását.
A tanulság ebből az, hogy az abortusz
szabályozása helyett sokkal inkább az
ösztönzési rendszeren keresztül lehet
hatni a családokra ebben a kérdésben.
Emlékezzünk csak vissza arra, amit a
Ratkó-korszakról tanultunk! Rákosi alatt
hiába vezették be hazánkban az abortusz teljes tilalmát, ez a népességben
csak rövid távon hagyott nyomot, hos�szú távon elmúlt minden demográfiai hatása. Ha valaki ebben kételkedik,
csak nézzen rá Magyarország korfájára, és keresse meg, hová tűntek a Ratkó-dédunokák!

Hallgassunk az egyház iránymutatására!

A lengyel abortusztilalom ügye tehát
elbukott. A törvényjavaslatot a tiltakozások hatására be sem merte terjeszteni a kormány. Az egyház és az életvédők
azonban egyáltalán nem szenvedtek
vereséget. Sőt! Értékes tapasztalatot
szereztek, amelyből mindannyian sokat
tanulhatunk.
A Katolikus Egyház társadalmi tanításában olvashatjuk: az abortusz egyfajta
életellenes szemlélet elterjedéséhez
vezet, elítélendő bűn, súlyos erkölcsi
rendezetlenség és távolról sem jog.
Értelmezésem szerint tehát az a felvetés, hogy jogi úton kellene betiltani az
abortuszt, önmagában problémás volt.
Főleg annak tükrében, hogy az egyház
szerint „a születendő gyermekek számának meghatározása elidegeníthetetlen jog”, kizárólag a szülőkre tartozik. „A
közhatalom beavatkozása a pároknak
ebbe a hatáskörébe – megfelelő információkkal – kizárólag a személyek tiszteletének és a házaspárok szabadságának figyelembevételével történhet”.
Tehát amellett, hogy az egyház szigorúan elutasítja az abortuszt, „mint morálisan megengedhetetlen eszközt”, ezt
sokkal inkább (erkölcsi) útmutatásként,
mint jogi kényszerként képzeli el. A lengyel eset pedig nagyszerűen bemutatja,
miért: nem az államnak kell nemet mondania rá, hanem az egyénnek, különben – ahogy Lengyelországban is – az
abortusz, mint szomorú társadalmi jelenség, megmarad. Sőt akár a társadalmi támogatottságát is növelni tudja.

■

Nem az abortusz
népszerűsítésére

Donald Trump olyan rendeletet fogadott el, amely megvonja a támogatást azoktól a családtervezéssel
foglalkozó civil szervezetektől, akik
az abortuszt népszerűsítik. A szervezeteknek kötelességük ügyfeleiket
tájékoztatni az abortusz következményeiről.
Már az elnökjelölti vitákban láthattuk, hogy míg Trump abortuszellenes, Clinton pont ellenkezőleg: ő
egészen a kilencedik hónapig engedélyezte volna a terhességmegszakítást, beleértve a részleges születéssel járó abortuszt. Ez utóbbi a
magzatok méhből történő kiemelésével és meggyilkolásával járó módszer.
Kérdés, hogy Trump rendelete
mennyire maradhat meg viták nélkül: Jeanne Shaheen szenátor még
az elfogadás hetében benyújtotta a
visszavonási indítványt.

» Lengyel életvédők tüntetése
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Húsvét

Torinói lepel

A megváltás misztériuma

Kovanecz Miklós

Annyi fájdalom, kín, szenvedés ér minket az életben. Nap mint nap elgondolkozunk azon, hogy mi lehet a magyarázata, értelme ezeknek. És semmit nem
találunk, ha gondolkozásunkban csak ebben a világban maradunk, ha nem
gondolkodunk olyasvalamiben, ami messze túlmutat rajta.
Ha elfogadjuk azt, hogy ez a lét nem
önmagától lett, hanem valami, valaki
létrehozta, akkor talán nem olyan reménytelen azt gondolni, hogyha ekkora
csodát belefektetett a létrehozásába az
a valaki, aki mindezt alkotta, azonkívül,
hogy a rendet fenntartja, nemde célja
is, hogy ne legyen hiábavaló az alkotása? Ha ugyanazzal a hirtelenséggel
eltűnne az univerzum, az emberiség,
mint amilyen hirtelenséggel létrejött,
akkor csak öncélú játék lenne ez a teremtett világ, teljesen mindegy lenne,
hogy mi lesz a mi sorsunk, végérvényesen mindegy lenne, hogyan élünk. Kell,
hogy legyen valami folytatólagossága a
földi világnak. Nem véletlenül egyidős a
túlvilági lét gondolata az emberiséggel.
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Ahogyan a Teremtő által létrehozott
szabályszerűségeknek és törvényszerűségeinek a vizsgálata is. Nemcsak
arról van szó, hogy az ember akarta
tudni, milyen alakú a Föld, vagy, hogy
milyen erő hatására esnek le a tárgyak,
hanem végérvényesen azt kezdtük el
kutatni, hogyan lehetünk boldogok. Isten tökéletes módon kigondolta ezeket
a törvényszerűségeket, az ember azonban folyamatosan próbál okosabb lenni
Nála, próbálja maga megalkotni, átreformálni ezeket a törvényszerűségeket,
aszerint, ahogyan az neki kényelmes.
Sajnos, a gonosz ellentétet akar szítani Isten és ember között, így ki kívánja használni azt a ziccert, hogy nekünk
alapvető vágyunk a boldogság elérését

saját képünkre szabni. Végtére olyanok akarunk lenni, mint az Isten. Arra
sarkall a gonosz folyamatosan, hogy
együnk a mindentudás gyümölcséből,
hogy olyanok legyünk, mint az istenek.
Azonban újra és újra rá kell döbbennünk arra, hogy nem tudunk olyanok
lenni, van egy határ, amin mi magunk
nem tudunk átjutni. Ez a vágy és a belőle eredő áteredő tett, miszerint hallgatunk a kényelmünkre, elvesszük azt,
ami élvezhető és tekintetre szép, sajnos
mindannyiunkkal találkozik, mivel a gonosz mindegyikünktől ugyanazt akarja,
a vesztünket. Ideig-óráig lehet, hogy
valóban finom az a gyümölcs, azonban
törvényszerűen rá kell jönnünk arra újra
és újra, hogy nem leszünk tőle istenek,

aktuál
észrevesszük meztelenségünket, vagyis
a hibáinkat, esetlenségeinket, azt, hogy
mégsem a boldogság felé vezető úton
járunk.
Az Isten misztériumszerű okokból
nem engedett ki minket a kezéből, nem
engedte, hogy csak ennyi legyen az em-

nosítani: „Nem volt sem szép, sem ékes
(…), a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a
szenvedés…”. Isten nagyon bölcsen elrejtette az „okosok és a bölcsek” elől a
szabadulás titkát, hogy az érthesse meg

„Látva azt, hogy megérte Jézusnak végighordoznia a keresztet, segíthet bennünket is abban,
hogy van értelme saját keresztünket cipelni.”
ber. Úgy gondolta, kell kapnunk új lehetőséget. A bűnbánat, a szabadulás utáni
vágy is mélyen átjárta, átjárja az emberiséget. Azonban nekünk, embereknek
egy olyan szabadító kellett, akinek hatalma van a gonosz felett, képes azt legyőzni. Nyilvánvaló, hogy a Mindennek
Teremtőjénél kisebb valaki vagy valami
erre képtelen. Az ember önmagát, saját erejéből csak a pusztulás felé tudja
vezetni, ahhoz kell isteni erő, jelenlét,
hogy ezt az irányt megváltoztathassa.
Míg Ádám gőgből és becsvágyból emberként Isten akart lenni, Isten szeretetből és irgalomból Istenként ember
lett. A Mindenható úgy rendelte, hogy
ez a szabadítás ne olyan módon legyen
tetszetős és szép, mint az a gyümölcs,
amelyet az ember leszakított a fáról,
amelyért nem kellett küzdeni, erőbefektetés nélkül meg tudott szerezni.
Izajás próféta így írta jellemzését az Úr
Szolgájáról, akit az újszövetségi ismeretek alapján Jézus Krisztussal lehet azo-

Jézus tettét, aki méltó rá, aki alázattal
és szeretettel válaszol az ő megelőlegezett, végtelen szeretetére. Meg kell
küzdeni azért, hogy felismerjük őt, erős
hit szükséges hozzá. Miért választotta
Isten ilyen bonyolult módját a megváltásnak? Miért nem intézte úgy, hogy elküld egy könnyen felismerhető királyt,
aki előtt, ha valaki hódol, megváltatik?
Sokan erre számítottak, azonban ebben a helyzetben nem kellene az, hogy
szívünket, lelkünket odaadjuk Neki,
nem kellett volna, hogy megküzdjünk
a hitünkért, hogy Jézussal végigjárva a
keresztutat megsejthessünk valami töredéket abból, hogy milyen lehet a Jóisten szeretete. Látva azt, hogy megérte
Jézusnak végighordoznia a keresztet,
segíthet bennünket is abban, hogy van
értelme saját keresztünket cipelni. Azáltal, hogy az Atya megdicsőítve Őt feltámasztotta a halálból, a mi szenvedéseink, küzdelmeink is értelmet nyernek.
Krisztus hozta el a kiengesztelődést,

amely a bűn okozta óriási hasadékot,
amely köztünk és Isten között van, áthidalja. Ezt csak Isten hozhatja el, semmi másban nem lelünk rá. Sokan vannak, akik ezt tudat alatt is akár, de nem
fogadják el. Ennek oka az lehet, hogy
nem tudnak szembenézni az adósságukkal, hogy mi az, amivel tartoznak
Istennek. Márpedig kereszténységünknek éppen azért a kereszt a jelképe,
hogy újra és újra emlékeztessük magunkat arra, hogy kinek köszönhetjük
lelki szabadságunkat, azt, hogy van értelme küzdeni, és nem a végleges halál
és pusztulás a végállomásunk. Az sem
jó, ha egyfajta adósrabszolgaságként
képzeljük el a megváltásunkat. Nem
jó, ha egyfolytában okoljuk magunkat
bűneinkért, kesergünk, hogy mennyire
senkik vagyunk. Isten azt akarja, hogy
– természetesen miután megbántuk
bűneinket – elszakadjunk gondolatilag
is, ne az határozza meg életünket, hogy
azt érezzük, milyen vesztesek vagyunk,
hogy újra meg újra beleesünk egyes
bűnbe, hanem pont abba kapaszkodjunk, aki legyőzte a bűnt. Hiszen, ha
Krisztus az egyetlen, aki le tudta győzni a bűnt és annak következményét, a
halált, akkor teljesen világos, hogy csak,
ha belé kapaszkodunk, akkor tudunk
túllépni a bűnön.
Ha Vele élünk úgy, hogy mi Őbenne
legyünk, Ő meg mibennünk, akkor biztos, hogy előbb-utóbb megállapodunk
abban a szabadságban, boldogságban,
békében, amelyet ígért, és amelyet
csak Krisztus nyújthat nekünk!

■

Mondd el véleményedet!
Töltsd ki kérdőívünket, és nyerj két fő
részére szóló vacsorautalványt a VakVarjú Étterembe!
osvenymagazin.hu/kerdoiv
Az a célunk, hogy az eddigi munkánkról visszajelzést kapjunk, és hogy az
Ösvény olyan irányba tudjon fejlődni
és változni, amelyre valóban igény van.
A sorsolás időpontja: április 20.
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A torinói lepel –
az ötödik evangélium
Régen foglalkoztatja az emberek kíváncsiságát ez a 4,36 m hosszú és 1,10
m széles halszálkamintás szövet, melyet kalandos előzmények után a torinói
székesegyház királyi kápolnájában őriznek fahengerre göngyölítve.

P. Kovács Ervin Gellért O.Praem
Két szélén két háromszögletű folt látható, az 1532-es chambéry tűz nyoma.
A tűz oltásakor használt víz egész és fél
rombusz alakú foltokat hagyott a lábfejek, térdek, mellkas és fej tájékán, a
lepel közepén és két szélén.
A kendőn egy férfitest elülső és hátsó
oldalának lenyomata látható, mégpedig
meglepő módon negatív kép formájában. Az ábrázolás rendkívüli anatómiai
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hűségről tesz tanúságot. Egy 30-33
éves, 178-180 cm magas, 79-80 kg súlyú férfiről van szó, akinek testét tetőtől
talpig sebek és vérfoltok borítják. Egész
fején töviskorona nyomok láthatók (1520 szúrt seb), bal kezén és a két lábfején
vérnyomok, a jobb mellkason vérfolt, a
hátán korbácsolási sebek (100-120), a
vállakon és lapockákon kiterjedt bőrfelületek vérzése, a két alkaron a könyök-

től a csuklókig végigfolyó vérpatakok,
a derék hátsó oldalán keresztbe folyó
vér. A szemhéjakon pénzérmék nyoma
vehető ki, a jobb szemben egy körirat
része is kiolvasható. A férfi szakálla előre ugrik, mivel állát kendővel kötötték
fel. A mellkas domború, a has puffadt.
Bal lába rövidebb, és a bal térd magasabb. A két lábat egyetlen szöggel szúrták át. Bal lábát a jobb fölé helyezték,

aktuál
bal térdét behajlították.
A lepel alapszíne fehér, ill. sárgásszürke. A képen a megpörkölődött részek
színe feketétől világosbarnáig terjed. A
képet a sárgásbarna foltok együttese
teszi ki, a hajtincsek szürkék, a vér vöröses, a nagy szívseb kárminpiros.
A tudomány lankadatlan érdeklődéssel veszi körül a torinói leplet, amióta
Secondo Pia ügyvéd 1898-ban lefényképezve a leplet, feltárta a pozitív

Az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy
miből van a képmás? Ahogyan említettük, sem ecsetvonás, sem festéknyom
nem található rajta. De eltüntetni sem
lehet sem savakkal, sem fehérítőszerekkel, sem szerves oldószerekkel, sem
erős oxidálókkal. A kép az anyag felszínének elszíneződése révén jött létre,
2-3 elemi szálról van szó a 10-15-ből. A
kép oly halvány, hogy csak 5-6 m távolságból vehető ki. Nagyon rövid és in-

„Nagyon rövid és intenzív égés hozta létre, amely
egyetlen természetes folyamatnak sem része.”
képet. A negatív kép fogalma ugyanis
a középkorban nem létezett, már ez a
tény is kizárja a hamisítást. Eleinte a
férfialak anatómiai jellemzőit vizsgálták,
majd 1969-től elkezdődött magának a
lepel anyagának vizsgálata. 1973-ban
kiderült, hogy az anyag nem tartalmaz
festékanyagot, a kép felületi pörkölés
eredménye. Kísérletekkel megpróbálták, tud-e a verejték a maga ammóniák tartalmával a mirha és aloé gőzeivel
együtt hasonló képet eredményezni, de
egy ilyen kép nem lenne felületi, és a
tűz hatására elszíneződött volna, ami
nem történt meg. Rengeteg 10-20 mikron nagyságú virágporszemcsét is találtak, mely akár évezredeken át ellenáll a
savak, lúgok, szárazság hatásának. A lepel 0,5%-ának feltárásával 49 virágfajta pollenjét találták meg Palesztinából,
Törökországból, Ciprusról, Konstantinápolyból, melyek 2000 évesek vagy
fiatalabbak. 1978-ban nagy áttörést
okozott a felfedezés, hogy a kép háromdimenziós információkat tartalmaz.
A kép világosabb, ahol a test érintkezett
a lepellel, de a nem érintkező részek is
lenyomatot hagytak. A pénzérmék vizsgálatából kiderült, hogy a Kr.u. 29-ben
Poncius Pilátus által bevezetett lepton
nevű érmékről van szó. A vérfoltok
vizsgálata kimutatta, hogy azok a képnél előbb keletkeztek, azzal ellentétben
pozitív képmások, sem hemoglobint,
sem vasat nem tartalmaznak, hiszen a
vérrészecskék felbomlottak, ám porfír-lemezek jelenlétét kimutatták és a
bilirubin nevű anyagét is, mely a kárminvörös színt adja, és a hosszas kínzás
hatására fokozottan termelődik. A vérfoltok szélein fluoreszkáló csík látható,
ami a véralvadás során kiváló szérum
jelenlétére utal.

tenzív égés hozta létre, amely egyetlen
természetes folyamatnak sem része.
Különösképpen olyan folyamat nincs,
ahol egy holttest bocsátana ki ennyi
hő- és fényenergiát. A testen ráadásul
bizonyítható a hullamerevség beállta,
de a felbomlás nem. A halott úgy hagyta el a leplet, hogy a leplet nem szedték
le, mert a vérfoltok, véralvadások nem
kenődtek el, a sebek körvonalai is pontosan kirajzolódnak.
Bár az 1988-ban lefolytatott C14 radiokarbon-vizsgálat a XIV. századra datálta a lepel korát, ez még különösebbé
teszi a lepel keletkezését. Hogyan ismerhette a középkori alkotó/hamisító
mindazokat a dolgokat, melyeket csak
a modern tudomány fedezett fel pl.
negatív kép, pollenszemcsék? Hogyan
tudta, hogy a korabeli ábrázolásokkal
ellentétben Jézus töviskoszorúja nemcsak egy vékony pánt volt, hanem teljes
sapka? Hogyan tudhatta, hogy nem a
tenyerét, hanem a csuklóját szúrták át?
Hogyan ismerte azt az égetési – pörkölési technikát, mely csak az anyag
felszínét érinti, és amelyet a mai napig
nem fedeztünk fel? Egyáltalán miért figyelt volna ennyi apró részletre, ameReményik Sándor
Istenarc
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.

» Jézus arcának rekonstrukciója a torinói
lepel alapján

lyet egészen a modern korig senki nem
vehetett észre, még csak nem is gondolhatott rá megfelelő természettudományi ismeretek és technikai eszközök
hiányában? Valószínűleg a vizsgálathoz
nem az eredeti lepelből, hanem a tűzeset utáni foltozásból vettek mintavételt.
Az Úr Jézus feltámadásába vetett hitünk az apostolok tanúságtételén alapszik, tehát a torinói lepel hitelességét
megerősítő vagy cáfoló tudományos
eredmények azt lényegileg nem befolyásolhatják. Mégis a Gondviselés ajándékának kell tartanunk, hogy pontosan
szkeptikus korunk számára őrizte meg
az Úr ezt az egyedülálló ereklyét, hogy
az egzakt természettudományok legaprólékosabb eszközeivel megvizsgálva
objektív igazolást kapjunk a természetfeletti valóság létéről, amely értelmet
és értéket ad minden természetes valóságnak, az egész teremtett világot végső célja felé irányítva, ami a feltámadás
és az örök élet.

■

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.
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EgyüttJárunk

Udvarlás –
keresztény
módra

Endrédy Gábor

Az udvarlási tanácsadás témájában zavarban vagyok, mivel én anno, ha megfogadtam valaki tanácsát, többnyire megbántam. Igaz, valószínűleg én választottam rossz tanácsadót, vagy rosszul alkalmaztam egy jó szándékú tanácsot,
mindenesetre ebben a témában szerintem nincs kőbe vésett, mindenkire egyformán alkalmazható szabályzat.
Ha valaki nagyon ömleng, hogy ő aztán tényleg az udvarlás nagymestere,
és tuti becsajozol, ha ráhallgatsz, akkor
minden bizonnyal csak azt szeretné,
hogy te alfahímként tekints rá, felnézz
rá, vagy egyszerűen egy gyengébb oldalát kompenzálja éppen. Persze az is
meglehet, hogy tényleg nagy csajozógép az illető, de a te esélyeidet senki ne
rontsa el a maga kis rögeszméivel. Te te
vagy és nem ő. Az udvarlásban is, akárcsak a legtöbb szituban az a legjobb, ha
valaki önazonos. Szóval hallgass a szívedre, tedd, amit az súg neked. Szeress,
és tégy, amit akarsz! De ne rohanjunk
ennyire előre…
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Ritka az, ha valakinek már kamaszkorban kialakult egy konkrét képe, szempontrendszere, amibe aztán szépen belesétál a tökéletes alany, aki mindennek
megfelel, és bumm, nekiállsz udvarolni.
Inkább az a gyakoribb, ha valakit spontán megismersz a környezetedben, és
bumm, nekiállsz udvarolni, és olyan táborokba, edzésekre, körökbe, különórára, társaságokba kezdesz eljárni, ahová
soha nem gondoltad volna.
A klasszikus példája annak, amikor a
szülők erre összenéznek, és csak an�nyit szólnak: „Nő van a dologban!” Én
például egy évig jártam atlétikaedzésre,
mert rájöttem, hogy mennyire szeretek

-Anya, ma később jövök, mert
este elmegyek egy cserkészfoglalkozásra.
-De hát kisfiam! Te nem is vagy
cserkész! Soha nem is akartál
ilyesmikre menni..?
-Dehogyis anya! Én mindig is…
igazából…ööö...ez volt az álmom,
na!

EgyüttJárunk

körbe-körbe futni egy focipálya körül az
esőben, a latyakos sárban… Hát igen,
nem volt osztálytárs az illető, így nem
láthattam mindennap, kellett a kapcsolódási felület, ez van. Nehéz év volt.
Szóval mindenképp célravezető, ha
keressük az illető társaságát, még ha
ennek olyan nagy ára van is, mint a
sárban futás vagy a cserkészet.;) Ezek
az úgynevezett nemhivatalos randik.
Együtt vagytok, de mégis kicsit „spontán”. Van egy pótcselekvés, amire rá
lehet fogni az együttléteket. Ha megkérdezik, hogy mégis mi a fenét keresel
egy gyönygyfűző-tanfolyamon, és azt
mondod, hogy az anyukádnak akarsz
készíteni valamit, nem biztos, hogy
mindenki elhiszi, de lehet, hogy egyvalaki cuki dolognak fogja tartani, talán
épp a tanfolyamról…
Nem árt ugyanakkor az sem, ha
egy-két szempontot azért kialakítunk
magunkban, és nem bízunk mindent
a spontaneitásra. Az azonos értékrend, továbbmegyek: az azonos vallás
szerintem nagyon fontos. Persze nem
akarnék kizárni senkit a buliból: ha nagyon jó apostoli karizmád van, és meg
tudod téríteni a párodat, szuper vagy!
Két legyet ütsz egy csapásra: missziót is
végzel, meg bezsákoltál magadnak egy
jó leendő házastársat. De azért valljuk
be: mindenkinek egyszerűbb az élet,
ha a te értékrendedet, vallásodat már
a leendő apósod és anyósod átadta a
szerelmednek.
A külsőre most nem térnék ki, hiszen
ízlések és pofonok ugye…de azért egy
kicsit mégis: Igenis számít a külső, méghozzá a te külsőd! Udvarlási témáknál
gyakran futunk bele a felsorolásba, hogy
mit kell tennünk, hogy kell tennünk,
hol, mikor, meddig és ne tovább..stb.
De gyakran elfelejtjük, hogy mit is lát
meg először az illető, ha ránk néz? Hát
a külsőnket. Ezért aztán, üzleti nyelven
szólva, eladhatóvá kell tenni magunkat.
A jó ízlés határain belül persze. De törekednünk kell az igényességre, igenis
lehetünk magunkkal szemben egy picit
szigorúbbak, ha már az elvárásaink is
azok. Nem gondolok itt nagy dolgokra,
hisz már az apróságokkal is tudunk jó
benyomást kelteni.
De egy ápolatlan, izzadságszagú, szakadt farmernadrágos srác még nem
biztos, hogy a férfiasság mintaképe
lesz egy lány szemében. A sport sem
ártalmas az udvarláshoz, olyat még
soha nem hallottam, hogy egy hölgy-

nek azért nem tetszik valaki, mert az túl
sportos lenne.
Tehát az udvarláshoz tegyünk meg
mindent, ami rajtunk múlik, ami a mi
erőnkből telik, erőlködés nélkül. Amit
belül jó ötletnek érzünk. A már említett „spontán” együttléteken túl pedig
felkerekedhetünk, és egy nagy lélegzettel bedobhatjuk a randi ötletét is
előbb vagy utóbb. Ennek lehetőségei

kopogtattál, és kilátástalannak tűnik az
élet szerelem terén, érdemes nem elfelejteni, hogy keresztényként mindig
van egy aduász kártyád, amit bármikor
kijátszhatsz: Imádkozz! Ha tudatosan
kéred a Jóistent, hogy segítsen már
be egy kicsit csajozás-pasizás frontján,
meglesz az eredménye, ezt garantálom. Számos emberrel találkoztam már,
akiknek nem a párkeresés volt a legerő-

„olyat még soha nem hallottam, hogy egy hölgynek azért nem tetszik valaki, mert az túl sportos
lenne.”
gyakorlatilag végtelenek. Induljunk ki
az illetőből, mihez volna leginkább kedve. Mozgékonyabb, sportosabb vagy
inkább ücsörgősebb, kényelmesebb
alkat, aztán segítségünkre jöhet az is,
hogy milyen az időjárás: kinti vagy benti
legyen program.
Ha ezeket végigpörgetjük a fejünkben, a végén úgyis kidob a gép egy jó
ötletet, például a Margit-szigeten egy
jó bringóhintózást vagy vízibicajozást a
Városligeti-tavon, télvíz idejére persze
jégkorizást (de ebben az esetben egy
velencei-tavi, sőt balatoni kiruccanás
is tuti befutó lehet), vagy egy jó kis sétát a Normafánál, rétesekkel fűszerezve, esetleg libegőzést a János-hegyen,
benti program esetén pedig múzeumok, kiállítások, színházak, mozik végtelen tárháza, hogy a kávézókat már
ne is említsem. Jut eszembe, ha például nagy állatrajongó az illető, de már
hatszor végigjárta az Állatkertet, vidd
el a Zoo Caféba, ahol a kapucsínódat
elszürcsölgetve simogathatsz kutyát,
macskát, papagájt, kaméleont, de akár
egy méretes kígyót is, ha épp olyan
kedvében van szíved választottja.

-Nincs kedved eljönni velem a
Zoo Caféba?
-Ezt a randihelyet nem az Ösvényben olvastad?
-De.
-Hát, nincs nagy fantáziád, de
sebaj, legalább jókat olvasol.
Mehetünk.
Ha pedig úgy érzed, hogy már sok
kosarat kaptál, vagy esetleg rossz ajtón

sebb oldaluk, és a kitartó ima volt az,
ami végül meghozta a gyümölcsét. Egy
35 éves keresztény hölgy már nagyon
szerette volna megtalálni a hasonló értékrendű párját. Csakhogy a kora és a
magas igényei miatt (a keresztény értékrend manapság sajnos annak számít) igencsak leszűkültek a lehetőségei.
A családi noszogatások, a gyakran hangoztatott unokák iránti vágy pedig csak
fokozta benne a görcsöt és a rosszkedvet. Mígnem ráébredt, hogy elsütheti
az isteni Gondviselés lehetőségét, és
nekiállt buzgón imádkozni. Pár hónapra rá egy új kolléga érkezett a céghez,
ahol dolgozott. Egy 38 éves szingli férfi
személyében, aki történetesen hívő keresztény, és őt is nagyon zavarta már
a magány… Ma már talán inkább csak
arra vágynak mindketten, hiszen három
kicsi gyerekük nyüzsög körülöttük éjjel-nappal.
Szóval bátran játszd ki az Isten-kártyát, nem mindenki tudja, hogy van
ilyenje!
Ha úgy érezted, kedves Olvasóm,
hogy ez a cikk inkább a fiúknak szólt,
nem tévedtél nagyot. De mindez azért
van, mert régimódiként még úgy hiszem, hogy az udvarlás a fiúk dolga. Bár
már én is találkoztam jó pár éve a jelenséggel, ami mára már szinte egyértelmű
a mai ifjúságnak: a lány udvarol, és küzd
meg az adott pasiért. Kényelmesebb ez
nekünk, nem mondom, hogy nem; az
ember csak hátradől, és számozza egytől tízig a jelentkezőket, aztán a legmagasabb pontszámú mindent visz. De azt
gondolom, egy férfi jobban becsüli azt,
amiért megküzdött, és talán akad még
egy-két leányzó a szinglitengerben, aki
értékeli a lovagokat!

■
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SZEMTŐL SZEMBEN

„Elvitte őt Jézushoz”
Interjú Veres
András püspökkel

Még ősszel kerestük fel Veres
András atyát a Magyar Katolikus
Püspöki Kar elnökét; kérdeztük
feladatairól, a püspöki
szinódusról és jelmondatáról.

Endrédy Balázs, Szirt Ádám
Milyen feladatai vannak püspökkari
elnökként?
A püspöki konferencia negyedévente
ülésezik, ezen minden tag részt vesz.
Van egy négy főből álló testület, az állandó tanács, amelynek az elnök és az
elnökhelyettes hivatalból tagja, és van
két választott tagja. Ők minden hónapban üléseznek, tehát a két konferenciaülés között ők tárgyalják át az ügyeket.
Mint elnök, hetente itt vagyok egy napot Budapesten, és a konferenciát érintő ügyekben találkozom, tárgyalásokon
veszek részt, melyeket a titkár atya
készít elő. A témák a legáltalánosabbak: oktatás, szociális ügyek, egyházak
közötti kapcsolat. Tehát gyakorlatilag
minden területen, amely az életünket
érinti, adódnak olyan egyeztetések,
megbeszélések, amelyeknek leveze-
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tése a feladatom, és erről a következő
püspökkari ülésen beszámolok. Tehát
folyamatos munkáról van szó, de nem
lehet az egész testületet minden hónapban mozgatni, ezért az ülések csak
negyedévente vannak.
Hogyan tudja megszólítani a fiatalokat?
Ezt én is szeretném tudni, mert csak
próbálkozásaim vannak. Egyrészt az új
egyházmegyémben, Győrben igyekszem megtalálni az új ifjúsági referenst.
Ifjúsági bizottságot állítunk föl, a segítségükkel próbálok olyan rendezvényeket szervezni, amelyek, bízom benne, a
fiatalok vágya, szíve szerint valók. Például volt a lengyelországi Ifjúsági Világtalálkozónak egy utótalálkozója az egyházmegyénkből részt vettek számára.
Azonkívül szervezünk az érettségizők-

nek találkozót. Nagyböjtben és adventben szeretnénk az ifjúság számára lelkigyakorlatot tartani, illetve szeretném
az új egyházmegyében megvalósítani,
amit a szombathelyiben eddig is tettünk, hogy legyenek nyaranta ifjúsági táborok. Továbbá szeretném, hogy
egyházmegyénkben is legyen olyan
találkozó, amely kapcsolatban van azzal a találkozóval, amelyet a Szentatya
minden esztendőben virágvasárnapra
meghirdet a helyi egyházak számára.
Jól emlékszem arra, amikor II. János Pál
pápa 1987 virágvasárnapján meghirdette az első ilyen ifjúsági zarándoklatot
Rómában. A Piazza Veneziáról hatalmas
tömegben vonultunk a Szent Péter-bazilikához. Akkor még kispapként vettem
részt az eseményen. Bennem is óriási
emlékként maradt meg, és biztos va-
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gyok benne, hogy a nagy közösségben
való találkozás mindenkinek ugyanilyen mély egyház- és istenélményt tud
adni. Ezért fontosnak tartom, hogyha
vasárnap nem is, mert az a papoknak
nem alkalmas, de a virágvasárnap előtti
szombaton mindig tartsuk meg a találkozókat.
A püspöki kar liturgikus bizottságának
is ön az elnöke. Mikorra várhatjuk a
misekönyv újrafordított kiadását?
Prófétai tehetséget nem kaptam az
elnökséggel, úgyhogy sajnos nem tudom megmondani. Annyit tudok, hogy
dolgozunk rajta. Több feladat van vele,
hiszen például a mostani misekönyv
megjelenése óta sokkal több boldogot, szentet tisztelünk az egyházban.
Időközben megjelent az Editio Tipica, tehát a római misekönyv jelenleg
is érvényben lévő hivatalos változata.
Abban sok új prefáció van, szentekhez
vagy különböző alkalmakhoz kapcsolódóan, mindezeket most le kell fordítani. Ezen dolgozunk. Az előző fordítást
is át kell gondolni, ez is folyamatban
van. A breviárium negyedik kötete karácsonyra jelent meg. Előtte megjelent
az áldások könyve, tehát folyamatosan
rengeteg munka van, és nagyon kicsi
stábbal tudunk dolgozni, hiszen latinul
csak kevesen tudnak jól napjainkban.
Adduxit eum ad Jesum. Miért választotta ezt a jelmondatot?
Amikor az embert kinevezik püspökké, egyik feladata találni egy jelmondatot, amelyről úgy érzi, hogy kifejezi a
szándékait. A Szentírásban ezért kerestem egy olyan mondatot vagy félmondatot, amely kifejezi a papi lelkiségemet, másrészt védőszentemmel, Szent
András apostollal is kapcsolatban van.
Jelmondatom János evangéliumának
első fejezetében található. Keresztelő
János útmutatására János és András
apostol elindultak Jézus után, és egy
napot töltöttek vele. Amikor másnap
András találkozik testvérével, Péterrel,
azt mondja, hogy megtalálta a Messiást,
s ezután adduxit eum ad Jesum, vagyis elvitte őt, azaz Pétert Jézushoz. Azt
gondolom, minden papnak ez a célja,
hogy elvigyük az embereket Jézushoz.
Ezt szeretném a püspöki életemben is
megvalósítani, ezért választottam ezt a
mondatot.
Szakdolgozatát a család témájából írta,
és 2015-ben Rómában kint volt a családszinóduson. Hogyan tudja az egyház segíteni a családokat?
Nem azt kérdezném, hogyan tudja

az egyház segíteni a családok fennmaradását, hanem azt, hogyan tudják
a családok az egyház létét, működését
megerősíteni. Hiszen a kettő szorosan
összefügg. Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa az ősegyház szóhasználatát alkalmazta a családokra, amikor
azt mondta, hogy egy család Ecclesia
Domestica, vagyis kis egyház. A mostani pápa pedig azt mondja, hogy az
egyház úgy működjön, mint egy család;
legyen a családok családja. Tehát a családok alkotják az egyházat, hiszen a hit
továbbadása, a szentségekhez vezetés
mind a családban valósul meg. Tehát

szövetségét, hogy az egy életre szólóan
segítse őket, vagyis merjenek elköteleződni egy egész életre.
Lezárult a Szent Márton-év. Miben lehet Szent Márton példakép a 21. században?
Eddig Szent Márton egyházmegyéjének voltam a püspöke, az emlékévvel
kapcsolatban sok rendezvényt igyekeztünk szervezni, amelyek segíthetik
Szent Márton lelkületét megismerni.
Egyet emelnék ki az ő erényei közül,
ami talán a legfontosabb: a szolidaritás erősebb legyen a társadalomban,
hiszen Szent Márton éppen a másikra

„Jézus azt mondja, hogy Isten azért adta a férfi
és a nő szeretetszövetségét, hogy az egy életre
szólóan segítse őket”
minden család az egyház küldetésében
részesül, és ebből következik az is, hogy
minden egyházi közösségnek úgy kell
működnie, mint egy családnak.
Mit kezdjünk az elváltakkal, és hogyan
tudjuk integrálni őket az egyházba?
A családokban sajnos előfordulnak a
válások. Éppen ezért, ha az egyháznak
a családok családjaként kell működnie,
akkor, bár egy családban is vannak ilyen
nehézségek, szeretettel, sőt még nagyobb szeretettel fordulnak feléjük. Az
egyháznak is erre kell törekedni, hogy
ezeket a testvéreinket is megőrizzük
az imádság és a hit útján, és segítsük
őket, hogy visszataláljanak az üdvösség
útjára. Hiszen Jézus azt mondja, hogy
Isten azért adta a férfi és a nő szeretet-

való figyelés cselekedetében vált példaértékű szentté. Azt a jelenetet ismerik legtöbben, amikor megosztotta
a köntösét, de ha valaki elolvas Szent
Mártonnal kapcsolatban más írásokat
is, akár az életrajzát, abból megismerheti, hogy egész életét a másokra való
figyelés jellemezte. Igyekezett szerzetesként, remeteként élni, majd később
mégis püspök lett, de ekkor is mindig
a másokra való figyelés volt az elsődleges számára. Nekünk is az a feladatunk, hogy minden körülmények között
a szeretet szellemében gondolkodjunk,
cselekedjünk, és akkor a váratlan helyzetekben is a krisztusi szellemiség lesz
erős bennünk.

■

» Szirt Ádám (felelős kiadó), dr. Veres András püspök és Endrédy Balázs (főszerkesztő)
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Állandó mozgásban
Interjú Böröczky Csongorral
Moszkvától Etiópiáig, Skóciától Indiáig, Irántól a
Kaukázusig szervez túrákat. Kicsit több ez, mint
kenyérkereset, hivatásának tekinti másokkal megismertetni a világot. A Magyar Cserkészszövetség
külügyi vezetőjével, a Qalandar utazási iroda vezetőjével, Böröczky Csongorral beszélgettem.

Tóth Márton
Kis túlzással többet vagy külföldön,
mint itthon. Életforma?
Mondhatjuk. Ehhez már hozzászoktam néhány éve, hogy jó esetben nincs
olyan hét vagy hétvége, amikor valamilyen utunk ne indulna, vagy ha nem,
akkor saját szórakozásból valahova ne
mennénk.
Honnan ez a szenvedély? Hogyan indult?
Kiskoromban édesanyámmal is sokat jártunk mindenfelé. Az is egyfajta
félnomád stílusban volt, akár autóban
vagy repülőtéren alvással. Gimnáziumban is nagyon szerettem az osztálykirándulásokat. Egyetemre földrajz szakra jártam, ami jó táptalaj, ott mindenki
szeretné látni a világot. Akkor elkezdtem ezeknek a hatására túrákat szervezni a Kárpát-medencébe és hasonló,
könnyebben elérhető helyekre, aztán
ahogy bejött a fapados forradalom, úgy
egyre messzebb, akár Európán túlra is
lehetett nagyon olcsón menni.
Tehát tulajdonképpen te sem utazásszervezést tanultál az iskolában, nem
az ott tanultakat hasznosítottad. Akkor
felmerül a kérdés, hogy miért töltünk
éveket az oktatási rendszerben? Persze félig viccesen kérdezem, de félig
komolyan.
Én földrajz alapszakot és térinformatika mesterszakot végeztem, ezért nem
tekintem magamat teljesen szakmaha-

20

Ösvény 6. szám

gyónak. Nálunk minden évfolyamból
kikerül egy-két túravezető, akik utazási
irodáknál helyezkednek el. A földrajz
nagyon jó alapot ad arra, hogy egységesen, egészként tudjuk szemlélni a
körülöttünk lévő világot, és bármilyen
ismeretlen helyen és szituációban is
lehessen a megtanult információkhoz
hozzányúlni. Azt szokták mondani,
hogy a geográfus mindenről tud semmit, ellentétben a bölcsésszel, aki a

» A Qualandar 2015-ös izlandi túrája

semmiről tud mindent. Szóval, szerintem azért van köze a tanulmányaimnak
a munkámhoz.
Azaz tudod ezt a munkád során hasznosítani.
Igen, néhány utamon kifejezetten.
Például ott van Izland, ahol nem kell
gondolkodni, hogy miről mit kell mondani. Nem okoz fejtörést, ha megkérdeznek egy felszínformáról, hogy az ott
egy micsoda? Az ilyen utakat szíveseb-
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» Csíkszeredától 40 km-re, 2016
ben is viszem, mint például Iránt, ahol
ötezer év történelmét kéne tudni.
Attól, hogy szeretsz utazni még nem
evidens, hogy másoknak szervezz utakat.
Egyrészt szeretek szervezni, szeretem összerakni az utak tervét, a részleteket. Kifejezetten élvezetes munka,
jó élmény, és az is jó élmény, amikor
elviszel más embereket olyan helyekre, olyan szituációkba, ahova maguktól
nem mernének, vagy nem tudnának,
vagy nem akarnak kerülni, és látod a
változást rajtuk, a reakciójukat, a döbbenetüket, a rácsodálkozás örömét.
Ezért megéri csinálni.
És te már jó pár éve csinálod.
Most már hároméves az irodánk,
úgyhogy teljes gőzzel!
Hová vezetsz túrákat?
Ez nagyon változó. A legtöbb túravezetővel ellentétben nekem nincs
specifikus területem, tehát igazából
bárhova beugrom, ha kell. Főleg Közel-Keletre meg Európának az izgalmasabb területeire vannak útjaink, de
vannak távolabb is: Indiába, Japánba,
és ami kicsit extrémebb, lesz új-zélandi
túránk is. Röviden válaszolva a kérdésre: gyakorlatilag mindenhova.
Azért Irán vagy Omán is elég extrém.
Nem kimondottan keresztény országok, más a kultúra, nyilván ez is plusz
kihívást jelenthet.
Szerintem bárhová megyünk, más
kultúrával találkozunk, mint amivel itthon, „kultúrsokkot” lehet kapni. Minél

» Omán és az Emírségek, 2016
messzebb megy az ember, annál izgalmasabb persze ez. Érdekes azt látni,
hogyha kimegyünk Európából, nem úgy
kezdenek el az emberek hivatkozni Magyarországra, hogy Magyarországon ez
meg az van, hanem, hogy Európában ez
így működik. Érdekes megtapasztalni,
hogy kellő távolságból nézve az, hogy
egy adott helyzetben éppen Magyarországról vagy Finnországról van szó,
teljesen mindegy.

Például egy olyan nagyobb projekt
esetében, mint amilyen a japán dzsembori volt 2015 nyarán, ahol a szervezés
nagy része nem cserkészmunka, hanem
repülőjegy-foglalás, országon belüli
közlekedés megtervezése, pénzváltás,
helyi kommunikáció, olyan képességek,
amiket itthon, klasszikus cserkésztábori
körülmények között nem tanul meg az
ember. Én a dzsemborira ezért éreztem magam viszonylag alkalmasnak. A

„az is jó élmény, amikor elviszel más embereket
olyan helyekre, olyan szituációkba, ahova maguktól nem akarnak kerülni”
A Magyar Cserkészszövetség külügyeit is viszed, a legtöbben onnan ismernek. Ezekre a túrákra csak cserkészek
mehetnek?
Nem, ezek a túrák mindenki számára nyitottak. Életkortól, vallástól, mindentől függetlenül. Az, hogy a Magyar
Cserkészszövetségnek az országos
ügyvezetője vagyok, egyrészt segít abban, hogy így vannak kontaktok azokkal, akik tudnak segíteni, másrészt a
cserkészlét, a portyák, táborozások tapasztalatai is jól beépíthetőek, de azért
a cserkészszínvonalnál szeretjük egy kicsit „feljebb adni” ilyenkor.
Akkor fordítsuk meg! Cserkészvezetőként hogyan tudod hasznosítani a túravezetői tapasztalataidat?

klasszikus kontingensparancsnoki tevékenységektől jobban is tartottam, mit a
szervezéstől.
Túrákat jellemzően külföldre viszel,
ellenben a cserkészprogramok javarészt belföldön zajlanak. A kettő hogy
egyeztethető össze?
Egyrészről úgy gondolom, kis hazánkban is van elég sok érdekesség
és látnivaló, melyeket mindenkinek
meg kellene néznie, másrészről cserkészekkel is lehet külföldre menni, határon túli, magyarlakta területekre igen
könnyen, de így a fapados forradalom
után akár messzebbre is. Volt olyan
korosztályos cserkésztáborunk Bologna mellett, amely semmivel nem került
többe, mintha itthon lettünk volna egy
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erdőben. Nyilván kell hozzá szerencse
és flexibilis közönség, amely hozzá van
ezekhez szokva. Külügyi vezetőként
is mondom, hogy szeretnék azon dolgozni, hogy minden magyar cserkész
megismerje a mozgalom nemzetközi
dimenzióját valamilyen szinten, és ez
sokszor olcsóbb és közelebb van, mint
gondolnánk.
Mint a Qalandar vezetője, azzal, hogy
nem szokványos helyekre vezeted a
túrákat, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy kitöltöd a piaci rést.
Igen, valóban vannak olyan túráink,
ahova ilyen stílusban más utazási iroda nem megy. Ilyen például a svalbardi,
vagy közismertebb nevén spitzbergáki
és az ománi utunk is. Azonban amikben
piaci rés-kitöltők vagyunk, azok nem
a földrajzi helyszínek, mivel ma már a
legtöbb helyre el lehet menni utazási
irodával. Inkább az a stílus, hogy kis létszámú csoporttal, általában autóbérléssel együtt, nem mindig a csúcsidőszakban utazunk, sokszor szállunk meg helyi
faházakban, lakásokban, törekszünk a
közösségformálásra is. Ez az a stílus,
amely bennünk igazán különleges.
Mi a valódi célja, akár egy utazási irodás szervezéssel szemben, az általatok
szervezett túráknak?
Akkor dolgozunk jól, hogyha az, aki
velünk jön, egyszerűbben, intenzívebben és olcsóbban tud felfedezni helyeket, mintha egyedül indulna útnak.
Mi azért dolgozunk, hogy kihasználjuk
a költségcsökkentési lehetőségeinket,
illetve hogy minél inkább intenzívebbé
tudjuk tenni az élményeket. Igyekszünk
mindig időt hagyni találkozásokra, interakciókra. Ennek nagyon jó módja,
hogy azokat a szállásokat, közlekedési
eszközöket használjuk, mint a helyiek,
ott eszünk, ahol ők. Szeretnénk mes�sze kerülni attól a bevált gyakorlattól,
hogy légkondicionált buszból egy üvegen keresztül szemléljük a helyeket.
Szerintem ezzel tudunk olyat nyújtani,
amiért tényleg érdemes elindulni, aminek köszönhetően nemcsak megnézel
valamit, hanem át is éled.
Van olyan út, amely kifejezetten a lelki
feltöltődést szolgálja?
Nemrég indult testvéroldalunk, a Spiritours.hu. Ide azokat az útjainkat szedjük össze – hívjuk őket modern vagy
nem szokványos zarándoklatoknak –,
ahol a lelkünk is utazik, ahol egy-egy
témakör köré épülve tudunk bejárni
egy helyszínt. Ezek általában lelkive-
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» Omán és Emírségek, 2015
zetőkkel mennek. Például vannak fiatal
házas férfiaknak és házaspároknak szóló útjaink is.
Gondolom a helyszínek is kötődnek a
tartalomhoz.
Van gyalogos zarándoklatunk Csíksomlyóra, van zarándoklatunk a Szentföldre, vannak útjaink népszerű szentek

a születéstől a halálig, ezekből akarva
se tudsz kikerülni, azonban mi nem is
szeretnénk. Ott szoktam tapasztalni az
utasokon, meg nyilván, amikor először
voltam, akkor magamon is, hogy mi is
az a kultúrsokk. Sokáig próbálják nem
is elhinni, ami körülöttük van, utána
meg jó azt látni, amikor egy-egy he-

„sokszor szállunk meg helyi faházakban, lakásokban, törekszünk a közösségformálásra is”
nyomában, például Teréz anya után a
Balkánra, Pio atya után Olaszországba.
A szemléletedből kiindulva felmerül
a kérdés: voltál már valaha is turista,
érezted, hogy így voltál jelen valahol?
Voltam, gyerekkoromban volt, hogy
mentünk hagyományos utazási irodákkal úgy, hogy egy bérelt busszal és fallal körülvett hotelekben lakva jártunk
be egy országot. Érdekes, hogy amikor
meg szokták kérdezni, hogy hányadjára
vagyok Marokkóban, én nem szoktam
számolni ezt az elsőt, mert az tényleg
inkább tévénézés volt, mint jelenlét.
Nyilván ezek is hozzájárultak ahhoz,
hogy én ezt nem így akarom csinálni,
nem ilyet szeretnék.
Amit turistaként nem kaptál: impulzust
a helyi kultúráról, életről. Utazóként
mikor sikerült ez a leginkább, amikor a
legtöbbet tudtad kapni? Ha egyáltalán
ki lehet emelni egy ilyet.
Én külön választanán, hogy mi az,
amikor legközelebb voltunk a helyiekhez – mert ez egyértelműen India –, és
mi az, amikor a legtöbbet kaptam. Indiában igazából minden az utcán zajlik,

lyivel leállnak beszélgetni, szerencsére
nyelvi akadályok általában nincsenek.
Az, hogy mitől kaptam a legtöbbet,
az nehéz kérdés. Volt, hogy egy hétig
voltunk néhány őrstársammal Olaszországban és Marokkóban, ahol végig
cserkészeknél szálltunk meg. Talán ez
volt egy olyan élmény. A jó társaság
miatt, valamint, hogy mindig helyieknél
aludtunk és együtt főztünk. A másik hasonló pedig, mikor Afganisztánon mentünk keresztül, és egy hétig kézről kézre
adtak a családok, etettek, altattak.
Tamási Áron mondta: „Azért vagyunk
a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne.” Egyetértesz ezzel? Vagy kiegészítenéd valamivel?
Nem vagyok olyan pozícióban, hogy
Tamási Áront bármivel kiegészítsem.
Persze, egyetértek. Szerintem attól,
hogy valaki utazik, és világot lát, annak
úgy van értelme, és úgy jó, hogyha utána, mikor hazatér, akkor a saját hazájának vagy szűkebb környezetének a javára tudja fordítani azt, amit tapasztalt
és átélt.

■

Jézus nyomában
Szentföldi beszámoló
Nehéz leírhatatlan élményekről és érzésekről beszéni. Szavakkal nem lehet
kifejezni, hogy milyen Jézus keresztútját végigjárni vagy hogy milyen letérdelni jászolának helyén. Csak néhány képes szemelvényt mutatok be, remélem,
hogy sikerült valamit átadni abból a végtelenségből, amelyet a Szentföldön
élhettünk át.
Endrédy Balázs

» Akkó városa éjszakai megvilágításban. A keresz-

teslovagok fellegvára volt a tengerparti város. A mai
napig jelentős központ, az itt élő palesztinok is főként
keresztények.
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» Kicsit álmosan, még Budapesten
» A Földközi-tenger Haifából
» A bahá’í kertek. Haifa egyik legfőbb nevezetessége, a világörökség része. A bahá’í vallás központja,
amely azt tanítja, hogy próféta volt Jézus és Mohamed is, de bennük valósul meg a vallások egysége...
» A Galeliai-tó partján

» Mária háza Názáretben

» A Nyolc Boldogság-bazilika

» A több ezer éves Jerikó régészeti
feltárása

» Kemping a Holt-tenger partján

» A Holt-tengerben

» A Masada-erőd melletti kősivatag

» A jeruzsálemi Templom-dombon
található sziklamecset

» A Getszemáni-kert
» Szelfi a Feltámadás-bazilika előtt

Az utazás az NTP-NFTÖ-16 pályázat keretében valóult meg

SZEMTŐL SZEMBEN

Stílussal,
szenvedéllyel
Interjú Semsei Rudolffal
A hazánkban piacvezető Budapest
Party Service cégcsoport több mint
230 munkatárssal dolgozik együtt,
éves forgalmuk megközelíti a három milliárd forintot. Hogy mitől
lesz sikeres egy cég? Hogyan lehet
folyamatosan megújulni? Karrierről, vállalatáról, újításairól, és nem utolsósorban a
hit szerepéről kérdeztük a cég alapító ügyvezetőjét
és tulajdonosát, Semsei Rudolfot.

Semsei Rudolf
•
•
•
•

Endrédy Balázs, fotó: Szakonyi Luca
•
A Szent Imre-napon tartott előadásodban mutattad be elképesztő karrieredet: hogyan lett a főiskolásból
többszörös cégtulajdonos. Mi az, amit
a legfontosabb tulajdonságodnak tartasz ebben a sikerben?
Három dolog van, ami nagyon fontos: az első, hogy hittel végzem a munkámat. De tudnom kell azt is, hogy
honnan hová szeretnék eljutni, és ezt
véghez is kell vinni, ezért a kitartás is
lényeges. Egyszer sportolókat és művé-

» A VakVarjú játékos logói
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szeket kérdeztek erről, akik a tehetség
helyett szintén ezt a két dolgot emelték
ki. A számomra fontos harmadik tényező pedig, ami megadja az egész munkánknak a sava-borsát a szenvedély. Ez
is a mottónk: „Stílussal, szenvedéllyel”.
Hogyan befolyásol a munkádban a hited? Mi az, amit az üzleti életben másképpen teszel azért, mert keresztény
vagy? Összeszámoltad már, hogy hány
milliótól estél el emiatt?

» Pillanatkép a BPS egyik rendezvényéről

•
•

1974-ben született
Vendéglátói és szállodaipari közgazdászi képzettséget szerzett
2003-ban vette meg az első éttermét
A Budapest Party Service, a VakVarjú
éttermek, a VakEgér tőzsdekocsma
és még sok más cég ügyvezetője és
tulajdonosa
A Szent Gellért Óvodát fenntartó egyesület vezetője, a Szent Imre-templomban áldoztató
2012-ben az Év Rendezvényszolgáltatója, 2016-ban az Év Vendéglőse
díjat nyerte el
négy gyermekes családapa

Sokszor volt, hogy valamit bátran
mertem volna csinálni, de azt mondtam, hogy a hitem és értékrendem
miatt ez nem fér bele. Azért ezt forintosítani nem lehet, hiszen a másik oldalon ennek köszönhetően nagyon sokat
nyerek. Keresztény emberként állok a
kollégákhoz, egy családias és jó hangulatú vezetőszellemiséggel pedig sokkal
könnyebb előrejutni.
Sokszor szokták mondani, hogy az első
milliót lehetetlen tisztán összegyűjteni, de utána már könnyű tisztán üzletelni – legalábbis látszólag. Mi a véleményed erről a sztereotípiáról?
Amikor elindítottam a céget, viszonylag sok hitelt kellett felvennem, ezeket

SZEMTŐL SZEMBEN
már mind visszafizettük. Azt gondolom,
hogy ma már nem egy millióról beszélünk: ha valaki a vendéglátásban el
szeretne indulni magas színvonalon és
nagyüzemben, ahhoz jóval több pénz
kell. Egy kedves ismerősöm a XI. kerületben indított egy pici cukrászdát,
ahhoz is már több millió kell, de egy étteremhez legalább 80-100 millió szükséges.
De akkor egy friss, főiskolát végzett
vállalkozó teljesen tisztességesen, pl.
korrupció és adócsalás nélkül tud éttermet nyitni?
Szerintem igen. Magyarország nem
Mexikó. Már védelmi pénzek sincsenek a vendéglátásban, úgyhogy az ilyen
problémák megszűntek. Az tény, hogy
munkaerő tekintetében nem könnyű
iparágról beszélünk, ez a nagyfokú
munkaerő-elvándorlásnak köszönhető.
Ezért nagyon komoly és felelősségteljes munkaerő-politikát kell folytatnunk,
hogy megtartsuk és magunkhoz csábítsuk a kollégákat. Volt mostanában
olyan üzleti lehetőségünk, amibe öt
évvel ezelőtt kérdés nélkül belevágtunk
volna, végül azért nem vállaltuk el, mert
attól féltünk, hogy a munkaerőt nagyon
nehezen lehetne hozzá biztosítani.
Mire figyeljen oda egy fiatal vállalkozó?
A vendéglátás olyan terület, ahol nagyon sok szerteágazó jogszabálynak
kell megfelelni. Nem csak a NAV-ra
kell gondolni, a NÉBIH is folyamatosan
ellenőriz, hogy higiénia tekintetében
megfelelünk-e az – egyébként teljesen
jogos – elvárásoknak. A nagy személyállomány miatt állandóak a munkaügyi ellenőrzések is. Arra kell törekedni, hogy
ezekkel a hivatalokkal megfelelően dolgozzunk együtt.
Milyen hibát szoktak elkövetni új vállalkozás indításakor?
Sokszor a vállalkozók nem végeznek
piackutatást; pusztán saját elképzeléseik alapján próbálják összeállítani
a vállalkozás elindításához szükséges
terveket. Sokan más iparágból érkezve
próbálják ki magukat a vendéglátásban,
azt gondolva, hogy ehhez is értenek.
Ők például legtöbbször a saját baráti
körüket kérdezik meg először, milyennek képzelik el kedvenc éttermüket. Azt
felejtik el, hogy ezek a pici társaságok a
társadalom tekintetében egy olyan kis
réteget jelentenek, amire üzleti célokat nem lehet alapozni. A VakVarjúknak
pont az a sikere, hogy mi igyekszünk a
célcsoportunk fejével gondolkozni; mi
az, ami számára izgalmas vagy különle-

ges lehet. Az étteremben nem azt szeretnénk enni, amit otthon a nagymamával is ehetünk, hanem valami mást,
többet. Fontos a jó ár-érték arány is, és
ha ebből egy jó portfóliót össze tudunk
rakni, akkor már nagy baj nem lehet.
Hogy indult a vendéglátási pályád?
Amikor 2003-ban az előző, rendezvényszervezési cégemet otthagytam,
elhatároztam, hogy éttermi vendéglátással szeretnék foglalkozni, és kibéreltem a belvárosi Paulay Ede utcában

Minden étteremnek vannak nehezebb időszakai, amikor különböző
életmentő ötletekkel próbálkozik a tulajdonos. Az egyik ilyen, amikor pizzát
kezdenek árulni, hiszen ez a világ legnépszerűbb étele. Én nem akartam.
Magyar ember lévén gondoltam, hogy
kenyérlángost fogok, ennek a népi elnevezése a vakvarjú (a langalló és a töki
pompos mellett). Ezt a nevet szerettem
volna megszemélyesíteni, ezért megkértem a grafikust, hogy valami igazi,

„Sokszor volt, hogy valamit bátran mertem volna
csinálni, de azt mondtam, hogy a hitem és értékrendem miatt ez nem fér bele”
található éttermet. Nehéz volt, ezen
a területen tapasztalatlan voltam, és
sok szempontból túlvállaltam magam.
Átvételkor az üzlet nem működött tökéletesen, vissza kellett fordulnom a
rendezvény catering irányába, így jött
létre a Budapest Party Service, ami
azóta is nagy lendülettel működik, 14
év alatt piacvezetővé vált. A tavalyi évben 650 rendezvényt bonyolítottunk
le, több mint egymilliárd volt a forgalmunk. Mellette az éttermi veszteségünket mintegy marketingköltségként
kezeltem, hogy az üzleti partnereinket
egy belvárosi, elegáns miliőben tudjuk
vendégül látni.
Az étterem nevének ötlete honnan jött?

dögös varjút tervezzen, akár még százas szög is lehet benne, csak essen le
mindenkinek, hogy vak és egy életre
jegyezzék meg. Az első VakVarjú végül
nem is a Paulay Ede utcában nyílt meg,
hanem a Nyéki Imre Uszoda mögött,
egy kedves tyúkfigurával, aki nemcsak
varjú nem volt, hanem vak sem. Magyar
konyha, egyedi ötletekkel és jó áron – a
koncepció működött, és az első néhány
hónap után nagysikerű lett az étterem.
Akkor fogalmazódott meg bennem, ha
ott jól működik, miért ne menne a belvárosban is, egy sokkal frekventáltabb
területen. Így 2009-ben a Paulay Ede
utcai éttermet is átalakítottuk VakVarjúvá, később pedig megnyitottuk a Ko-
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„A kegyelmi állapot nagy segítséget jelentett eddigi életem során is, mind a magánéletben, mind
a szakmai pályafutásomat illetően”
paszi-gáton található VakVarjú Beach
Bistro-t, majd az újlipóti VakVarjút. Időközben a logót átterveztettük, az új már
valóban vak és megszemélyesített lett.
Idén ősszel pedig már Pesterzsébeten
is fogadjuk kedves vendégeinket.
Ha ki kellene emelni egy dolgot a VakVarjú specialitásai közül, mi lenne az?
Ugyanabból a kottából játsszuk
ugyanazokkal a hangokkal, csak az
egész nálunk sokkal harmonikusabban
szólal meg. Próbáljuk összehangolni a
különböző dallamokat és hangszereket.
Egyet nem tudok kiemelni, csak hármat:
magyar konyha élményekkel, a játékosság és a jó ár-érték arány. Ezek azok a
tényezők, amelyek egy házassági évfordulóra, munkamegbeszélésre vagy akár
egy sima vacsorára is alkalmassá teszik
a helyet.
A Budapest Party Service ügyvezető
igazgatójaként hogy látod, valóban
csökkenő tendenciát mutat az esküvők száma ma Magyarországon?
Hogy esküvő kevesebb van-e azt
nem tudom, de a gazdasági válságot
követően most egyre inkább megjelennek az egyre szebb esküvők, ami
számunkra fontosabb. Az összforgalom
tekintetében ezek csak öt százalékot
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töltenek ki, a maradék 95 százalékot
az üzleti események, partnertalálkozók,
konferenciák adják. Ugyanakkor abból
érezhető, hogy sokkal igényesebb esküvőt szeretnének, hogy amíg öt-hat
évvel ezelőtt egy januári esküvő-kiállításon például csak az adott nyári esküvőket kellett átbeszélnünk, most már a
jövő nyáriakra szerződnek velünk.
A VakEgér Tőzsdekocsmának nagyon
érdekes az alapkoncepciója: minél
többen rendelnek az adott italból, annál drágább lesz. Honnan jött ez a zseniális újítás?
Mint a részvényeknél. Nagyobb a
kereslet, magasabb az ár. Egyébként
Németországban láttuk ezt a tőzsdekocsma-játékot, izgalmasnak találtuk,
ezért itthon saját fejlesztésként megvalósítottuk. Egyedi tőzsdénkre 8-10 italt
teszünk ki, ha valamelyik ital kevésbé
fogy, csökkenni kezd az ára. Ezek lehetnek szokatlan, új és népszerű italok is.
Igaz, nem ez a fő vonzóereje a VakEgérnek, sokkal inkább az, hogy játékos és
barátságos hangulatú helyünkön táncos zenét játszunk.
Hogy illik bele a vendéglátói portfóliódba a Szent Gellért Óvoda fenntartói egyesületének vezetése?

Feleségemmel négy gyermekről gondoskodunk. Szülőkként a legfontosabb
számunkra az, hogy gyermekeink jó kezekbe, jó intézménybe kerülhessenek.
A nagylányom a Szent Gellért Óvodába
kezdett járni. Az óvoda alapítója, Matolcsy Károly akkor már tizenöt éve volt a
fenntartó egyesület elnöke, és kereste
a lelkes szülőket, én pedig örömmel
álltam a rendelkezésére. A keresztény
szellemiségű óvoda erős közösségi hátteret ad a szülőknek és a gyerekeknek
is, ahol életre szóló barátságok alakulnak ki. Szerencsére a tavaly megkötött
önkormányzati megállapodásnak köszönhetően hosszú évekre biztonságba
került az intézmény, de ami engem illet,
úgy érzem, a stafétabotot át kell majd
adnom. A legkisebb gyermekem most
kezdi, ezért még néhány évig biztosan
maradok, de ezt a feladatot úgy lehetne
igazán jól csinálni, ha nap mint nap ebben tevékenykednék. Másrészt egyre
nagyobbak a generációs különbségek,
és bár csak 43 éves vagyok, már most is
látom, hogy egy fiatal szülő mennyivel
másképpen közelít a gyerekneveléshez,
mint én.
Hogy tudod ezt a rengeteg elfoglaltságot összeegyeztetni a családi életetekkel?
Úgy gondolom, hogy minden sikeres személy mellett egy nagyon jó társ
áll. Nekem pedig olyan feleségem van,
aki nem problémázik dolgokon – akkor
sem, ha összesűrűsödnek a feladatok,
és netán tovább kell bennmaradnom,
mert tudja, hogy a munkahelyi gondokat nem szeretem hazavinni. Nagyon
szerencsésnek tartom magam, hogy
egy ilyen feleséggel osztozhatok a mindennapokon.
A Szent Imre-templomban áldoztató
vagy. Mit jelent számodra ez a munka?
A hit a családi életünk természetes és
mindennapi része. Az hogy a templomban áldoztató lehetek, számomra nem
munka, én ezt kifejezetten szolgálatnak
tekintem. A képzésen is elmondták,
hogy ettől ne érezzük felsőbbrendűnek
magunkat. Egyszerű közvetítői vagyunk
az Eucharisztiának, és ennek köszönhetően sokkal mélyebb kapcsolatom lett
Jézussal. Napjainkban a hit biztos gerincet ad az életünknek. Ez a kegyelmi
állapot nagy segítséget jelentett eddigi
életem során is, mind a magánéletben,
mind a szakmai pályafutásomat illetően.

■

MűVelő

Letérdelni, térdelni,
föltérdelni
Nemes Nagy Ágnes: Térden
Ne, ne ítélj meg engemet.
Szívemben mindig térdelek.
De nem letérdelek, ne hidd:
föl, föl, föltérdelek.

Mihályi Anikó

Régóta kísér Nemes Nagy Ágnes Térden
című verse, amelyet tíz évvel ezelőtt
egy hetedik osztályos tanítványom tett
ki a faliújságra. Azt hiszem, valami csínytevéséért kapta a feladatot, készítsen
dekorációt a nagyböjtre. Ma is látom a
puritán táblát magam előtt: lila selyemmel körbevéve, fehér papíron gyönyörű
kézírással írva áll ez a vers…
Az istenkapcsolat legmélyebb rétegeibe vezetnek ezek a puritán, rövid mondatok. Oda, ahol nincs mellébeszélés,
csak lecsupaszított őszinteség. Mintha
az ember és Isten között régóta zajló
párbeszédbe lépnénk a verssorokkal:
Isten megszólítottként létezik, csak a
lírai én beszél, kér és vall.
Az első sor a megkettőzött tiltószóval
(ne, ne…) a félelem és védekezés légkörébe vezet bennünket. A főleg egy szótagból álló szavak szaggatottsága a halálra ítélt ember dadogását imitálja, míg
az „engemet” ragos személyes névmás
három szótagúságával a bűntudatá-

ban élő, létezésében kiszolgáltatott én
megtestesülése. A mondatot záró pont
a megmásíthatatlan ítélet fájdalmas
szembesüléseként koppan a sor végén.
A második sorban a birtokos személyjelben megbújó (szívemben) lírai
én mintha valami enyhítő körülményt
keresne a felette álló megnevezhetetlennek, a látszattal szemben a szív
belsejébe hívja őt. Az ítélkezés pillanatnyiságával a „mindig” időhatározószó a
térdelés, az alázat állandóságát állítja
szembe.
A vers középpontjában álló harmadik
sor azonban a „de” kötőszóval a lázadás
gesztusaként értelmezhető. Az első két
sor tényközlése, az emberi léthelyzet
fájdalmas valósága után a dacos ellenállás következik, amelyet a sor végén
álló kettőspont is hangsúlyossá tesz.
A határozott különbségtétel térdelés
és letérdelés között éppen az alázat
és megalázkodás közti szakadékot érzékelteti. A teremtettséggel szembeni

alázatot mintha nem lehetne az ítélkezővel szembeni megalázkodássá változtatni. Az emberi méltóság megtalálása
a megalázottságból csakis a föltérdelésben válik megfogalmazhatóvá. A harmadik sorban lévő „ne hidd” felszólítás
és megszólítás éppen a térdelés gesztusának téves értelmezésére fókuszál,
amelyet azután fölszabadult felemelkedéssel korrigál a „föl, föl föltérdelek”
utolsó sor.
A Nemes Nagy Ágnes-i életműből következő versértelmezésben az Istennel
dacoló, lázadó gesztus erőteljes üzenetét közvetítheti a vers zárósora.
Értelmezhetjük azonban a verset annak a lélektani folyamatnak pár mondatos sűrítéseként, amely nagyböjtünk
és húsvétunk valódi és legmélyebb tartalma lehet: a hamis megalázkodásból
a teremtettségünk alázatos megvallásán keresztül a feltámadás felszabadult
örömébe való eljutásként.

■
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TízParancs

Tiszteld atyádat és anyádat!
De mindig? De hogyan? De miért?

P. Monostori László

A negyedik parancsolat elsősorban a szülők tiszteletére vonatkozik. Azonban
hagyományosan ennek keretében szoktuk érinteni minden olyan ember tiszteletének a szükségességét is, akiknek életünket, biztonságunkat, jólétünket
vagy éppen hitünket köszönhetjük.
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TízParancs

Ahhoz, hogy emberek együttélése harmonikus és – lehetőség szerint – zökkenőmentes legyen, szükség van egymás tiszteletére. A tisztelet az egyik
legfontosabb, alapvető emberi gesztus:
azon túl, hogy emberszámba veszem a
másikat, azt is jelenti, hogy érdeklődéssel, szeretettel és kedvesen fordulok
oda hozzá.
Lássuk először, hogy mit jelent családban élni! A család – mely alapesetben férjből, feleségből és gyermekekből áll – nemcsak a társadalom, hanem
az Egyház alapsejtje is. Nem szükséges
hosszasan bizonygatnunk, hogy a gyerekek legjobban ép családban tudnak
felnőni. A család bizonyos értelemben Istenhez hasonló, aki Atya, Fiú és
Szentlélek, és ily módon az egy Isten
is közösségben él. A család elidegeníthetetlen feladata a gyerekek nevelése,
ettől senki nem foszthatja meg.
Amikor a szülők tiszteletéről beszélünk, kérdésként merülhet fel, hogy vajon hogyan lehet ezt „aprópénzre váltani”, vagyis mit jelent a gyakorlatban
a tisztelet? A szülők iránti tiszteletet
legjobban két szóban tudnám összefoglalni: a szeretetben és a hálában.
Hálásak lehetünk szüleinknek, hogy
megajándékoztak az élettel, és hogy törődnek velünk. Erre a gyermekek válasza leginkább a helyes engedelmesség
lehet. Fontos, hogy ne feledkezzünk
meg szüleinkről akkor sem, amikor majd
idős koruk miatt ők fognak a mi segítségünkre szorulni!
Fontos azonban leszögeznünk, hogy
minden embernek egyenlő méltósága
van: nincsenek értékesebb és kevésbé
értékes emberek. Éppen ezért a gyermekeknek is ugyanolyan méltóságuk
van, mint a szüleiknek. Elengedhetetlen
a gyereknevelésnél, hogy a szülők tudják: a gyermekek nem az ő tulajdonaik,
hanem Isten ajándékai. Az egyik legnemesebb szülői feladat a hit megismertetése a gyerekekkel. Azok a gyerekek,
akikkel szüleik otthon kiskoruktól fogva
együtt imádkoznak, szinte az anyatejjel
együtt szívják magukba az imádság és a
vallásos élet levegőjét, így az életük természetes részévé válik. Ez a tapasztalat
nagyon nehezen pótolható mással. A
Jóisten tehát a szülőkre bízza a gyermekeket, hogy szeressék, tiszteljék, neveljék őket. Az egyik legnemesebb szülői feladat az, hogy példaképei legyenek
gyermekeiknek.
Amikor a család bővül, vagyis gyer-

„Az egyik legnemesebb szülői feladat az, hogy
példaképei legyenek gyermekeiknek.”
mek születik, jó, ha a születése után
nagyon hamar kitűzik a keresztelő időpontját. Nincs értelme ugyanis halogatni azt. Némelyekben felmerül, hogy
nem volna-e jobb nem megkeresztelni
a gyermekeket, hogy majd felnőttkorában maga dönthesse el, hogy milyen vallást követ? Erre kétféleképpen
is válaszolhatunk. Az egyik, hogy arról
sem kérdezzük meg a gyermeket, hogy
akar-e élni? Erre ő még nem tud válaszolni. A szülei viszont úgy látják, hogy
az élet jó dolog: szeretnék, ha ő is megszületne, és része lenne abban a nagy
kalandban, amit életnek hívunk. A keresztség hasonló: itt az isteni élet a tét.
A szülők tudják, hogy jó dolog Jézushoz
tartozni, ezért gyermekük számára is
ezt kívánják megadni, ti. hogy minél
hamarabb kapcsolódhasson Őhozzá, és
ezért kérik számára a keresztséget.
Egy másik hasonlatot felhasználva
úgy is érvelhetünk a csecsemőkeresztség mellett, hogy azt az anyanyelvvel állítjuk párhuzamba. Ha egyáltalán
nem neveljük semmilyen vallás szerint
a gyermeket, akkor az olyan, mintha
nem tanítanánk meg egy nyelven sem
beszélni. Márpedig tudjuk, hogy milyen
fontos az anyanyelv szerepe a gyermek
fejlődésében és egész életében. Persze
attól még, hogy magyar lesz az anyanyelve, később még megtanulhat más

nyelveket is… Így vagyunk a vallással is.
Ha a keresztséget kérjük gyermekünk
számára, akkor azzal a kereszténység
lesz a lelki „anyanyelve”.
A gyermek tehát nem a szülők tulajdona, nem lehet soha eszköze annak,
hogy a szülők „kibontakozzanak”, vagy
hogy „megvalósítsák önmagukat”. A
gyermek mindig Isten ajándéka. A családi életben nagyon fontos a kölcsönös
tisztelet: a gyermekek tiszteljék szüleiket, a szülők pedig tartsák tiszteletben, hogy a gyermekek nem az övéik,
hanem csak rájuk vannak bízva. Abban
segítsék őket, hogy minél jobb emberekké váljanak.
Nem mindig könnyű tisztelni a szülőket. Sajnos, vannak olyan szülők is,
akik nem tudnak, vagy nem akarnak
felnőni ahhoz a feladathoz, amit a gyermeknevelés jelent. Vannak szülők, akik
elhanyagolják gyermekeiket vagy házastársukat. Vannak szülők, akik nem
képesek arra, hogy gyermekeik számára
példaképekké váljanak. Isten azt kéri tőlünk a negyedik parancsolatban: akkor
is tiszteljük őket! Nem feltétlen azért,
amit tesznek, vagy azért, ahogyan élnek, hanem azért, mert a szüleink, és
így Isten munkatársai a teremtésben.
Imádkozzunk szüleinkért! Legyünk hálásak, és szeressük őket! Nélkülük nem
lennénk.

■
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Amikor csoda történik
Egy nem mindennapi történetet oszt meg velünk Joó Enikő és férje, Attila.
Legkisebb gyermeküknek az orvosok néhány órát jósoltak és vegetatív létet,
de az Isten szándéka más volt.
Joó Enikő és Attila

Joó Enikő vagyok, a férjemmel, Attilával immáron négy kisgyermekünk van.
2002-ben házasodtunk össze. 2010
januárjában nagy várakozással mentem a 18. heti ultrahangra a negyedik
gyermekünkkel. Ugyanúgy, mint a többi alkalommal. Eddig még semmi baj
nem volt a gyerekekkel, ennek ellenére
mindig volt bennem szorongás, hogy
nehogy beteg legyen a babánk. Az
ultrahangos hölgy hosszú csend után
halkan csak annyit mondott, „itt látok
valamit…” Behívta a kollegáit a vizsgálóba, és a kisebb fajta orvostömeg –
mint ha ott sem lettem volna – bájosan
elbeszélgetett arról, hogy milyen kevés
agyállományt látnak a kicsi lány buksijában. Nagy agykamratágulatok, óriási
ciszta a kisagy helyén, alig pár milliméter agyszövet...

közöltem vele, hogy a babát, akármilyen beteg is lesz, megtartjuk, „nem minősítette a döntésünket”. Majd aláírtam
minden „megértettük, vállaljuk, saját
felelősségünk…” papírt, és kimenekültünk.
Emlékszem, hogy nem tudtam elindulni az autóval. A döbbenet, a kilátástalanság volt az első érzés. A remény nagyon távoli, megfoghatatlan
dolognak tűnt. Csak a hitünk maradt,
amit akkor nagyon ingatagnak éreztem.
Teljesen letaglózott mindkettőnket a
hír. Beültünk a kocsiba, és nem tudtuk
merre tovább, merre induljunk, kihez
forduljunk. Azt biztosan tudtuk, hogy
a kicsi babánkat nem fogjuk megöletni,
most már csak az volt a kérdés, hogy
ki az az orvos, aki támogat ebben a
döntésünkben. A szonográfus, akinél

Néha nagyon nehéz volt... „Uram, annyian imádkoznak ezért a kicsi életért. Miért nem teszel már
vele csodát”?
Össze voltam törve. A férjem nem
akart több olyan vizsgálatot, ahova
egyedül megyek. Igyekezett mindig velem lenni és támaszt nyújtani nekem.
Elküldtek egy másik kórházba, újabb
ultrahangra. A doktor megvizsgált, és
felállította ugyanazt a diagnózist, a
terhesség azonnali megszakítását tanácsolta. „A babánk nagyon súlyosan
mozgás, és értelmi fogyatékos lesz, ha
egyáltalán megéri a megszületésének
időpontját” - mondta.. Azt válaszoltam,
hogy a gyermekünkről ne beszéljen
így, csak a saját dolgával foglalkozzon,
a többit majd mi eldöntjük. Miután ezt
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jártunk, szintén nem jósolt sok jót, a
látás és hallás lehetőségét is kizárta a
babánál. Vegetatív lény lesz, legjobb, ha
elvetetjük - mondta.
Teljesen átértékelődött bennem minden. Eddig természetes volt, hogy a
gyermekeink egészségesek, gyönyörűek, értelmesek, okosak…, most kezdtem
csak látni, hogy mennyire nagy ajándék
az egészség. Úgy kezdtem nézni a gyermekeimre, hogy bizony nagyon meg
kell becsülnöm őket.
Nagyon sok ellenállásba ütköztünk,
mikor a baba kihordása mellett döntöttünk. Akkortájt kezdett csak látszód-

ni a hasam, akkor kezdte mindenki a
környezetemben észrevenni, hogy jön
a negyedik babánk. Hihetetlenül nehéz volt beszélni róla, hogy ő nem lesz
egészséges, nem is biztos hogy életben
marad. Sajnos találkoztam olyan véleménnyel is, hogy „nem is olyan nagy
dolog egy abortusz.. Már nekem is volt”
– mondta egy vállrándítással egy anyuka, aki a 2 éves kislányával járt hozzám
zenebölcsis foglalkozásra. Egy keresztény közösségbe tartozó hölgy mondata után pedig, miszerint „megvan a
véleményem az egyházról, ha egy ilyen
súlyosan beteg magzat esetében sem
támogatja az abortuszt”, végleg elszakadt nálam a húr. Hazamentem, és csak
annyit mondtam az Attilának: hétvégén
el kell mennünk zarándokolni. Jó – jött
a válasz.
Hideg volt (február lévén), az eső
az arcunkba csapott, fáztam, és nagyon borúsan láttam mindent, amikor
elindultunk a Jelenések hegyén. Lassan, csúszkálva a köveken, felértünk a
csúcsra. Megálltunk a Szűzanya szobra
előtt. Akkor egy kisebb fajta csoda történt. Megszólaltak a harangok (pont
délben érkeztünk meg), és elállt az eső
és a szél, a nap is kicsit kikukucskált a
morcos felhők mögül. Megdöbbenve
álltunk. Én itt morcogok, dühöngök,
amikor a Szűzanya ekkora szeretettel
van irántunk. Szinte varázsütésre eltűnt
a rosszkedvünk. Ezt a pillanatot tekintem úgy, hogy teljesen le tudtuk tenni
a Jóisten tenyerébe a gondunkat. Biztosra vettem, hogy Ő csodát fog tenni ezzel a kicsi élettel. Innen már csodálatos élmény volt az a pár óra, amit
kint töltöttünk. Voltunk misén, szentségimádáson, rózsafüzéren. Másnap a
visszaút előtt még egyszer felmentünk
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» Rita mostanában
a Jelenések hegyére, és lelki nyugalomban indultunk haza. Az időjárás is hűen
tükrözte lelkiállapotunkat, míg kifelé
végig ömlött az eső, hazafelé gyönyörű napsütésben, szinte tavaszi időben
jöttünk.…
Amikor legutóbb meglátogattuk ott
Máriát, akkor is megerősödtünk egy kicsit. De akkor nem volt semmi komoly
problémánk. Bezzeg most… Ki segíthetne más, mint égi édesanyánk… A „mini
zarándoklatunkon” nagyon sok minden
történt velünk, változott meg bennünk.
Egy kedves ismerősünk megjegyezte,
hogy mintha kicseréltek volna minket.
És valóban lehetett a szavaiban valami.

Innen már kicsit könnyebb volt a baba
hordozása. A Rita nevet adtuk neki,
mert Szent Rita a reménytelen helyzetek szószólója. Buzgón imádkoztunk
hozzá minden este a gyerekekkel is.
Szerencsére találtunk olyan orvost,
aki elvállalt minket, és egyet értett a
döntésünkkel. A 32-33. hétre tervezték a császármetszést, orvosi konzílium
szerint addig maradhatott bent Ritus.
(Rendesen nem születhetett volna meg,
mert olyan puha volt a feje.)
Mindig vártunk a csodára. Minden
ultrahangra úgy mentem, hogy talán
most történik meg a csoda, most fogja
az orvos közölni velem, hogy „itt sem-

mi baj nincs, egészséges a magzat”.
De ilyen csodát nem kaptunk. Néha
nagyon nehéz volt... „Uram, annyian
imádkoznak ezért a kicsi életért. Miért
nem teszel már vele csodát”?
A 33. héten elérkezett a császármetszés ideje. A legutolsó ultrahangon kisebb orvosi kupaktanács gyűlt össze
a pocakom felett, és megállapították,
hogy a baba agya olyan rendezetlen,
mintha megkevertek volna egy húslevest. Semmi sincs a helyén. Kisebb
oktatást is tartottak egy medikusnak,
hogy minek hol kéne lennie… Csak
úgy röpködtek az orvosi szakszavak….
Végül azt állapították meg, hogy a ciszta az agytörzset is nyomja, ezért csak
pár órát fog élni, azt is gépekkel, emiatt
nem volt meg a szokásos itthoni készülődés sem. Se bölcső, se kis ruhák nem
várták itthon Ritát… A gyerekeket is
próbáltuk felkészíteni, hogy a kistestvérük valószínű, nem jöhet haza hozzánk,
angyalka lesz, és mostantól ő fog imádkozni értünk… Lelkivezetőnkkel (Attila
atyával) átbeszéltük a keresztelés „lépéseit”, vittünk szenteltvizet, illetve az
orvosokkal megbeszéltük, hogy egy pillanatra a férjem is hadd láthassa, hogy
meg tudja keresztelni…
Úgy mentem be a kórházba, hogy
baba nélkül jövünk ki. Próbáltam úgy
felfogni az egészet, mintha csak egy
műtét lenne.
Végül április 27-én megszületett Rita
Brigitta. Rögtön felsírt, nem kellett neki
lélegeztetőgép. Pár napig volt csak inkubátorban, nagyon szépen vette az
akadályokat.
A férjem azt mondta: soha nem fogom elfelejteni azt a folyosót, ahol az
orvosnak kellett kijönnie Ritussal. Óráknak tűnt a várakozás. Aztán nyílt az ajtó
és a bebugyolált csomag a doki kezében
Rita volt. Csak a homlokát és a szemét
láttam, „röptében” megkereszteltem. És
örültem, hogy él! Az furcsa volt, hogy
nem lélegeztető géppel hozták…
Az orvosok nem sok jóval biztattak, 4
naposan MRI vizsgálatot csináltak, ami
kimutatta, hogy Dandy Walker szindrómája van. Minden fontos központja,
ami az embert emberré teszi, hiányzik.
Enni talán meg fogom tudni tanítani, de
egyebet nem. Vegetatív lény lesz. Buci
feje volt, ahogy jósolták az orvosok, a
feje hátul majdnem teljesen nyitva volt
az óriási ciszta miatt, és hetente egy
centit nőtt a buksija.
A mindennapok is nagyon nehezek
voltak. Friss császársebbel rohangáltam
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be naponta a kórházba, mert az otthon
lévők már nehezen viselték, hogy nem
vagyok velük. Szerencsére sok segítséget kaptunk (komatál) az ismerőseinktől, és éreztük a sok-sok imát, amivel
támogatnak minket.
Egyik nap, mikor Ritus még a P.I.C- en
feküdt, Székely János atya tartott misét
az Örök Imádás-templomban. Ő is nagyon sokat segített nekünk a várandósság alatt, szerettünk volna beszélgetni
vele egy kicsit. Boldog Salkaházi Sára
ünnepét ülték épp a Szociális Testvérek, azt koncelebrálta a püspök atya.
A mise végén közbenjáró imát lehetett kérni a nővérektől. Mi is kértünk,
elmondtuk kicsi Ritánk történetét röviden. Az ima után az egyik nővér azt az
üzenetet adta át nekünk Jézustól, hogy
„nem azért kaptátok a szenvedést, hogy
gyötörjelek titeket, hanem hogy az Én
dicsőségemre váljon”. De Uram, mikor
mutatod már meg hatalmadat? Mi lesz
a mi kis Ritánkból? Nagyon aggódtunk
érte...
A kórházi napok után végre hazajöttünk! Tudtuk, hogy vissza kell még
menni a kórházba (műtét, stb). Érdekes módon sokkal inkább éreztük Ritát
ajándéknak. Ünnepélyes volt, mikor
hazajött. Mint egy réges-rég várt vendég... Azóta is nagy boldogság, hogy Isten teremtő tervében vele résztvehet(t)
ünk!...
Öt hetesen az idegsebészeti Klinikán
beültettek neki egy shuntöt, hogy az

» Rita újszülötten és néhány évesen
megfordult, ügyesen manipulál a kezeivel, élénk, érdeklődő, jókedvű kisbaba.
Az orvosok száját is elhagyta már az a
kifejezés, hogy „hihetetlen”.
Nagyon sok örömet hoz életünkbe.
Hiába volt előtte már három babánk,
sose tudtam, hogy mikor mit kell nekik
tudni. Természetes volt, hogy fejlődnek.
Most bújom a szakirodalmat, hogy mit
mikor kell tudnia egy babának, és kész
népünnepély, ha valami újat produkál.
Teljesen be tudja aranyozni a napunkat.
Attila: Az a tény, hogy Rita fejlődik,
valóban megmagyarázhatatlan szá-

Néha nagyon nehéz volt... „Uram, annyian imádkoznak ezért a kicsi életért. Miért nem teszel már
vele csodát”?
agyvízelvezetést megoldják. Sajnos, ez
a szerkezet négy hónap alatt elromlott,
így októberben kapott egy másikat. Ez
egyelőre, Istennek hála, működik.
A csodák sorozata akkor kezdődött,
mikor minden orvosi jóslat ellenére Rita
elkezdett fejlődni. Nagyon sokat foglalkozunk vele, naponta több órát tornáztatjuk, járunk vele több fejlesztésre, és
fejlődik. Hihetetlen nagy kegyelem volt,
mikor először elkezdett mosolyogni.
Megcsillant szemében (amivel lát, bár
az MR-felvételen nincs látásközpontja!!!!) az értelem.
Korrigált kora most 5 hónap, értelmileg és mozgásilag is közel ugyanazt
produkálja, mint egészséges társai. Már
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munkra. Persze biztos meg lehet racionális úton közelíteni és magyarázni az ő
történetét. De mi nem tudjuk így nézni.
:) Nem látunk mást, mint egy kis csodát,
ami iszonyú nagy nehézségnek indult,
de átfordult, és a mindennapunk fénye
lett. Nevel minket, átértékeltünk miatta
sok mindent az életünkben...
Hogy mi lesz holnap, egy év, tíz év
múlva? Meddig fejlődik, megtanul-e
járni, mennyire lesz sérült, stb... Természetesen nem tudjuk. De Rita megtanított minket arra, hogy „Ne aggódjatok
tehát a holnap miatt, a holnap majd
gondoskodik magáról! A mának elég a
maga baja.” (Mt 6, 34)
Mindezek kapcsán megtanultunk

kicsit csak a mának élni. Sokat beszélgettünk erről Attilával, hogy milyen viccesen nevelget minket a Jóisten. Pont
én kaptam egy ilyen nem mindennapi
kisbabát, akivel egyáltalán nem lehet
tervezni semmit. (Például le kellett
mondanunk a „pótkeresztelőjét” is,
mert akkor került újra be a kórházba.)
Én, aki nem szeretem a spontán dolgokat, szeretem, ha előre minden meg van
szervezve, beszélve. Most nem nézünk
előre. Örülünk minden napnak, amit
úgy élünk meg, hogy itthon van velünk,
nem rendetlenkedik a shuntje, jókedvű,
szépen eszik és fejlődik. Köszönjük elsősorban Istennek, hogy erőt adott a
feladathoz! Köszönjük azoknak a közeli
és távolabbi embereknek, akik imáikkal
segítik mindennapjainkat. Úgy érezzük,
hogy Rita sorsa sok embert megérintett, és ezáltal talán közelebb kerülhettek Istenhez.
Ritus már majdnem 7 éves. Akinek
csak elmeséljük a történetét, csodálkozva hallgatja, mert Ritán semmi „kóros” nem látszik. Sok fejlesztésen, tornán, fejlesztő foglalkozáson vagyunk
túl, de megérte minden pillanata. Okos,
értelmes, vidám óvodás, akit, nagy örömére, már felvettek az iskolába. Teljesen úgy „működik’, mint egy egészséges
kislány. Huncut, mosolygós, cserfes.
Tudjuk és hisszük, hogy a Teremtő
mindig a javunkat nézi, és az örök boldogság felé irányít. Könyörgünk azért,
hogy a rögös út, amin járunk, minket is
és talán másokat is megerősítsen!

■
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Könyvajánló

Hírek
Veres András valamint Erdő Péter
bíboros levélben fordult az alapvető jogok biztosához a közlekedésben
érvényes zéró tolerancia szabálya és
szentmise bemutatásához elengedhetetlen misebor fogyasztása miatt fellépő lelkiismereti probléma miatt. Az
ombudsman szerint minden rendben.

Fejjel nagyobb mindenkinél
Regény Szent László királyról
Harsányi Lajos (Szent István Társulat)
Harsányi Lajos történelmi regénye a tizenegyedik századi Magyarország zűrzavaros,
ugyanakkor szenteket „termő” világába
kalauzolja az Olvasót. A regény lapjain életre kelnek
a történelemkönyvekből ismert személyek: Szent Gellért, Orseolo Péter, Vata, Álmos herceg, Könyves Kálmán, s általuk és a magával ragadó cselekmény által mi
is részeseivé lehetünk az Árpád-kor sokszor vészterhes, mégis lélekemelő légkörének.

Gyöngyök Útja zarándok útikönyv
Budapesttől Mátraverebély-Szentkútig
Szerkesztette: Gáll Zsófia
(Via Margaritartum Zarándok Egyesület)

A 160 oldalas kis zsebkönyv a Gyöngyök
Útja zarándokút kb. 160 km-es szakaszán a Margit-szigettől egészen Mátraverebély-Szentkútig kalauzolja végig az útra
indulókat. A zarándokok tájékozódását, belső útját és
célba érését részletes térképek, útleírások, kulturális
információk, valamint az Élet gyöngyei füzér egyes
gyöngyszemeihez írt lelki útravalók és személyes hangú írások segítik. Jó utat!

Az Amerikai Egyesült Államok 45. elnöke szörnyű problémának nevezte
az emberkereskedelmet, amelynek
megállításáért mindent elkövet. Donald Trump szerint egy járványról van
szó, amely ellen harcot kell hirdetni. A
találkozón jelen volt még MikePence
alelnök, Marco Rubio, és további két
szenátor is. Rubio jelenléte azért is
érdekes, mert tavaly ő is elindult az elnökválasztáson mint
floridai szenátor.
Kiss Attila Olaszországban világbajnok
lett. Az óradnai közösség római katolikus papja február 16–19. között az
olaszországi Millegrobbéban megrendezett kutyaszánhajtó világbajnokságon hatkutyás szibériai husky-fogattal
szerezte meg az első helyet.

Mit gondolsz, hogyan lehet megtalálni a nagy Őt?
Ez az egyik legnehezebb dolog az
életben. Gondoljunk
bele, egy olyan lányt,
fiút kell magunknak
találni, akit (legjobb
esetben) egész életünkben el kell
viselnünk, és persze szeretnünk is
kell! De arra szerintem nincs válasz,
hogy, hogy keressünk magunknak
barátnőt/barátot. Ez igazából csak
úgy jön.
Megismerkedtek az iskolában
vagy egy buliban, vagy bárhol, amit
el tudsz képzelni. És elkezdtek beszélgetni, és ha úgy érzed, nem ő a
nagy Ő, akkor nem erőlteted tovább.
De ez már más téma:)
Végül egy tanács: kitartóak legyünk, mert az is nagyon fontos a
találáshoz!
Lakatos Barnabás

Ahány pár, an�nyi válasz. Nincs
két ugyanolyan történet,
mindenkié
más. Nem hiszem,
hogy van erre megfelelő „recept”. Viszont abban biztos
vagyok, hogy vannak olyan ös�szetevők, amivel biztosan néhány
lépéssel előrébb lehetünk. Egy jó
istenkapcsolat, testi-lelki egészség,
nyitottság, sok bátorság és kitartás
biztosan nem fog gátolni minket
abban, hogy rátaláljunk az igazira!
Ahogy Hodász András atya mondta
nekem (nem is olyan régen): Isten
biztosan nekünk szurkol, de rajtunk
múlik, hogy keressük-e az alkalmakat és élünk-e vele! A csalódottság
pedig ne szegje kedvünk, hiszen ritkán dobunk elsőre hatost.
Szirt Péter

Ha az ember „friss”
szerelmes, sok hibáját nem veszi figyelembe/nem látja
párjának. De kis idő
után már nem a rózsaszín felhőben éltek, és reálisan látod őt, akkor már kicsit nehezebb. Ha
valaki még akkor is ugyanúgy szeret,
valószínű, hogy az nem csak egy fellángolás volt. Ha tettél valamit, amit
megbántál, de el mered neki mondani, mert tudod, hogy a hibáiddal
együtt is veled akar lenni. Szeret, és
nem akar megváltoztatni. És ha bajba kerülsz, segít, nem eltaszít, hanem
együtt másztok ki a galibából. Együtt,
egymás által lesztek jobb emberré.
Őszinte lehetsz vele, bízol benne, jól
érzed magad mellette. Akkor nagyon
szerencsés vagy, és szerintem már
megtaláltad az igazit.
Bayer Zsuzsi
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Nádasdy Ádám
Vacsora előtt
Uram, ha megfacsarsz, miként egy citromot,
ha néha bérbeadsz, mint régi birtokot,
ha álmokkal zavarsz és angyalodat küldöd,
hogy ágyam széléről fülembe súgja: „züllött!”,
Uram, ha megvonod kéken az ereket,
ha bambaságot adsz, munkát, vagy gyereket,
ha elrontod a nap értékesebb felét,
s én direkt nem teszek egy lépést sem feléd,
ha válasz nélkül küldöd rám az éjfelet,
mi más marad nekem, mint hogy szeresselek?

