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Kedves Olvasók!
Endrédy Balázs FŐSZERKESZTŐ

Nyár elején egy munkámat csak késő 
este tudtam befejezni, és kilenc óra 
körül indultam haza, biciklivel. A 

Rákóczi hídról továbbjőve megláttam, hogy 
az Ecseri út felé lehet rövidebb úton is men-
ni, így arra indultam. Miután áttekertem 
egy vasúti híd alatt, láttam, hogy a rendőrök 
fiatalokat igazoltatnak. Azt gondoltam, 
hogy biztosan elkaphattak valamilyen helyi 
bandát. Mentem volna tovább, erre az egyik 
rendőr elém áll, és azt mondja, hogy ve-
gyem elő a személyi igazolványomat és lak-
címkártyámat. Megtudtam, hogy a vasúti 
híd alatt csak tolva lehet biciklivel közleked-
ni. Elmondtam a rendőröknek, hogy a rossz 
közvilágítás miatt nem látható a tiltó tábla. 
Erre azt válaszolták, hogy akkor nem foga-
dom el a szabálysértést, úgyhogy feljelentést 
tesznek ellenem, és nem 5 és 50 ezer közötti 
bírságot kapok, hanem 100 ezret. Ekkor ter-
mészetesen mondtam, hogy jó lesz nekem 
a kisebb bírság is. Közben a fiataloknak el-
kezdték felírni az adatait, és kiderült, hogy 
aki 18 éven aluli, az ellen automatikusan 
feljelentést kell tenniük. Megérkezett egy 
másik férfi is biciklivel, azt mondták, hogy 
mivel fel kell jelenteniük, maradjak a végé-
re, mert hosszú lesz. Sok várakozás után el-
kezdték a feljelentő lapot írni, közben azon 
gondolkodtam, hogy ezt a bírságot meny-
nyivel hasznosabb célokra lehetne fordítani, 
például az Ösvény nyomdaköltségének tá-
mogatására. Ekkor ígéretet tettem: Istenem, 
ha ezt a helyzetet megúszom bírság nélkül, 
akkor 5000 forinttal (ami a bírság összege) 
segítem az újságot. Néhány pillanattal ké-
sőbb megállt a rendőr keze a feljentőlapon. 
„Nem jelentelek fel, elengedlek. Legözelebb 
legyél figyelmesebb.”

Nagy csodaként éltem meg ezt, Isten je-
lét érzem benne, hogy Ő is szurkol az újsá-
gunknak, támogatja ügyünket.

Kérlek Benneteket továbbra is, hogy Ti is 
segítsetek! Vizünket az Úr borrá tudja vál-
toztatni!■
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Interjú 
Marton Bernát atyával
Marton Bernát ciszterci szerzetes atya tizenöt 
éves korában menekült Magyarországról, először 
Ausztriába, majd Svájcba és végül Amerikába. 
Itt ciszterci szerzetes lett. A beszélgetésben izgal-
mas kalandjai mellett hivatását, példaképét és 
az amerikai egyházat is érintettük.

Készítette: Endrédy Balázs
Lejegyezte: Kovács Cili és Szili Klaudia

Hogyan alakult ki Önben a 
ciszterci hivatás gondolata?

Egészen kiskorom óta vallásosan 
éltem, mivel egész családom hithű 
katolikus volt. Már korán elkezd-
tem ministrálni, és volt egy bátyám, 
aki elhatározta, hogy ciszterci lesz. 
Belépett a rendbe, aztán amikor a 
szerzetesrendeket feloszlatták, ak-
kor az elöljárója külföldre küldte, 
először Ausztriába, majd Ameriká-
ba. Bennem akkor még nem ébredt 
fel a hivatás, egészen addig, amíg 
meg nem érkeztem én is Ameriká-
ba. Sőt, akkor sem azonnal… Dal-
lasban először középiskolába, majd 
egyetemre jártam, és ott a ciszte-
rekkel volt kapcsolatom és a bá-
tyámmal is, de ő nagyon vigyázott, 
hogy nehogy csak az ő nyomására 
gondoljam én is úgy, hogy be kell 
lépnem a rendbe. Tehát ez teljesen a 
saját elhatározásomból történt, és az 
első egyetemi évem után jutottam 
arra a döntésre, hogy én is belépek 
a rendbe. Ez hosszú érlelődésnek, 
hosszú folyamatnak az eredménye. 
Azt is hozzá kell tennem, hogy én 
a jezsuitákhoz jártam Dallasban, 
és ők szorgalmazták a hivatásukat, 
és az utolsó évünkben tartottak 
egy hosszú, 3 napos lelkigyakor-
latot, ahol az egyik kérdés az volt, 
hogy „Nem gondoltál-e arra, hogy 

esetleg szerzetes legyél?”… „Ha 
gondoltál, akkor milyen szerzetes 
lennél?”... „Nem más, mint jezsui-
ta, ugye?” Akkor meg is mondták, 
hogy hogy kell csinálni… Vegyünk 
egy papírlapot, egyik oldalra írjuk 
fel, hogy pro (érvek) másik oldalra 
kontra (ellenérvek). Nekem a pro 
az körülbelül két vonal volt, míg a 
kontra nagyjából tíz. Tehát akkor 
eldöntöttem, hogy engem a Jóisten 
nem akar szerzetesnek. Ebbe bol-
dogan bele is nyugodtam. Aztán 
jelentkeztem az egyetemre, ahová 
fel is vettek, és miközben tanultam, 
ismét felvetődött bennem ez a kér-
dés, és úgy gondolom, hogy a Jóis-
ten akkor nem akarta, hogy én je-
zsuita legyek, hanem valami mást. 
A ciszterekkel voltam kapcsolat-
ban, és beléptem, ők elfogadtak, így 
lettem ciszterci szerzetes és nem je-
zsuita. Ez csak röviden…
Az 1956-os forradalom leverése után 
Amerikába került. Nehéz volt a kiju-
tás? Hogyan tapasztalta meg az iste-
ni gondviselést?
Utazásom története 1956. novem-
ber 19-én kezdődött, amikor édes-
anyám arra az elhatározásra jutott, 
hogy elküld engem, a 15 éves fiatal-
embert. Nekem azt mondta: „Fiam, 
keresd föl a bátyádat!” Ez nekem 
azt jelentette, mivel a bátyám akkor 
már Amerikában volt, hogy édes-

anyám elküldött, próbáljam meg-
találni a bátyámat Texasban. Azt 
mondtam, hogy „Jó, anyuka, me-
gyek! Mikor indulok?”. Ő azt felelte, 
hogy holnap reggel. Tehát ez hétfő 
este történt, november 19-én, és 
másnap reggel rá is szántam magam 
és elindultam. Ez nagyon kompli-
kált és tényleg az isteni gondviselés 
által a legmesszebbmenőkig meg-
tűzdelt feladat volt, ugyanis elté-
vedtem. Nem is nekem kellett volna 
mennem, hanem a másik bátyám-
nak, mert a feleségének rokonai él-
tek Pittsburghben. De történetesen 
a gyermekei, kétéves ikrek nagyon 
megbetegedtek, azt hiszem kanya-
rót kaptak. Magas lázzal nem lehe-
tett szökni, nem tudtak menekülni. 
De mivel a megállapodás már meg-
volt, pont jól jött, hogy akkor men-
jen az öcsike. Úgyhogy én voltam 
az, akinek találkoznia kellett volna 
ezzel a házaspárral, akik a kijutást 
megszervezték.

Szóval, megvolt a megállapo-
dás, hogy másnap reggel egy bi-

„Bennem ugyan nem éb-
redt fel a hivatás, egészen, 
amíg meg nem érkeztem 
én is Amerikába. Sőt akkor 
sem azonnal… ”
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zonyos helyen találkozom ezzel 
a házaspárral. Tudtam, hogy hol 
van Budafokon a templomtéren a 
trafóállomás, és nekem ott kellett 
találkoznom 7 órakor ezzel a há-
zaspárral. Meg is jelentem. Előtte 
elmentem még ministrálni, megy-
gyóntam, megáldoztam, felkészül-
tem mindenre, kiálltam oda az 
utcasarokra, és ott valóban meg-
jelent egy házaspár. Odamentem, 
és kérdeztem, hogy akkor hogyan 
menjünk. Erre azt mondták, hogy 
próbáljunk autóstoppal. Akkori-
ban a városban nagy éhínség volt, 
és teherautókon szállították az élel-
met. Az üres teherautók fölszedték 
a menekülteket, és a határra szál-
lították őket. Jó, hát akkor csinál-
juk, de egyetlenegy teherautó sem 
állt meg… Úgyhogy nekem jött az 
az ötletem, hogy akkor menjünk 
vonattal, de persze nem tudtam, 
hogy nem közlekednek rendszere-
sen a vonatok. Akkor Budafokon 
volt egy kis állomás, odamentünk, 
és egyszer csak megjelent egy vo-
nat… Egyike a csodálatos esemé-
nyeknek. Az is érdekes volt, hogy 
ez a házaspár, akihez én hozzásze-
gődtem, nem az a házaspár volt, 
akit a bátyám megbízott. Ugyanis 
ők megijedtek, mert az a hír terjedt 
el, hogy az oroszok körbevették a 
várost dupla gyűrűben, és nem le-
het keresztültörni rajtuk. Úgyhogy 
úgy gondolták, hogy ez túl rizikós, 
és nem mentek. Ezt a bátyám akkor 
tudta meg, mikor kiment reggel a 
kertbe, és látta a fiatalembert kapál-
ni. Kérdezte a bátyám, hogy az öcs-
kössel mi történt. Erre azt mondta 
a férfi, hogy mi nem is ismerjük az 
öcsköst. A lényeg az, hogy én ezt 
nem tudtam 10-12 éven keresztül. 
Én ezt csak akkor hallottam, ami-
kor nekik először sikerült kijutniuk 
Ausztriába. Mikor én Bécsben ta-
lálkoztam a bátyámmal, meg akar-

tam neki köszönni, hogy szépen 
elintézte, sikeres volt a találkozó, 
akkor mondta, hogy azok az illetők 
nem mentek.

Az pedig külön szerencse, hogy 
nekem egy nap alatt sikerült át-
jutnom a határon, míg másoknak 
2-3-5 napba vagy akár egy hétbe 
is beletelt. Mert jött a vonat, annak 
ellenére, hogy nem közlekedtek 
rendszeresen. Eljutottunk Fehér-
várra, ott átszálltunk a szombathe-
lyire. Onnan gyalog kellett menni a 
határig. Több probléma is adódott, 
de végül sikeresen átmentünk. Az 
is kiderült, hogy a házaspárból akit 
én fölszedtem, a férj katona volt. Az 
volt a feladata, hogy az újoncoknak 
megtanítsa, hogyan kell a térképet 
olvasni, és ezért volt egy részletes 
térképe a határról. Úgyhogy éjfél 
után harminc perccel, 21-én, teli-
holdban átléptük a magyar határt. 
Másnap reggel az osztrák határőrök 
jöttek, és ők küldtek be minket Güs-
singbe, ahol egy gyűjtőtábor volt. 
Itt bevezettek bennünket a lajst- 
romba mint menekülteket, és on-
nan hamarosan szétosztottak. Már 
akkor elvesztettem a kapcsolatot az 
útitársaimmal, és utána soha töb-
bé nem találkoztunk. Ott, Auszt-
riában aztán több helyre is vittek. 
Voltunk egy ferences kolostorban, 
aztán egy sportcsarnokban, elhe-

lyeztek bennünket családoknál is, 
voltunk egy vendéglőben, ahol a 
földön aludtunk, aztán az asztalok 
tetején, majd az összetolt székeken 
is. Ott Burgenlandban egy osztrák 
család befogadott, és ott voltam há-
rom napig náluk. Nagyon megsze-
rettük egymást. A mai napig tartom 
a fiatalokkal a kapcsolatot. Az öre-
gek már meghaltak, de a fiatalokkal 
még beszélek: az egyik 16 éves volt, 
most 76, és tavaly vagy tavalyelőtt 
meglátogattam őket. Vittek aztán 
minket tovább, és végül bekerül-
tünk Grazba, egy nagy gyűjtőtábor-
ba, ahol nagyon rossz volt, nagyon 
csúnya körülmények között éltünk. 
Szalmán kellett feküdni, és rengeteg 
ember volt egymás hegyén-hátán. 
És ott történt egy nagy ballépés, de 
innen visszanézve az isteni gond-
viselés volt az is, mert nem vettem 
észre, hogy honnan lehetett volna 
Amerikába menni. Mivel én olyan 
gyorsan akartam onnan kikerül-
ni, amilyen gyorsan csak lehetett 
– akkor már voltak barátaim –, és 
az egyik azt mondta, hogy megy 
egy vonat Nyugat-Németországba, 
délután fél kettő tájban. Jó, akkor 
menjünk oda, mondtam. Amikorra 
ez az elhatározás megszületett, jött 

A szülők

Bernát atya 2015-ben a templom előtt, 
ahonnan elindult

„Voltunk egy ferences ko-
lostorban, aztán egy sport-
csarnokban, elhelyeztek 
bennünket családoknál is, 
voltunk egy vendéglőben 
ahol a földön aludtunk, 
aztán az asztalok tetején, 
majd az összetolt székeken 
is”

Érettségi a Piarista Gimnáziumban, 1956
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egy másik, aki azt mondta, hogy 
megy egy vonat Svájcba fél tízkor. 
Jó, akkor megyünk Svájcba. Úgy-
hogy én föliratkoztam a svájci vo-
natra, nem tudván, hogy volt egy 
irodahelyiség, ahová az Amerikába 
igyekvő menekülteket gyűjtötték 
össze. Én akkor már másnap me-
hettem volna Amerikába… Na, hát 
ezt nem tudtam. Úgyhogy kikö-
töttem Svájcban. Először a német 
részen, ahol lágerekben voltunk, 
aztán átkerültem francia részre, ott 
is katonai laktanyákban laktunk. 
Aztán próbálták felszámolni a me-
nekülttáborokat, úgyhogy minket, 
fiatalokat összeszedtek, és elvittek 
Montreux-be, egy asztmás gyere-
kek számára felállított nyaralóba. 
Télen, január közepén. Ott már 
csak 24-25-en lehettünk, és onnan 
engem egy svájci ügyvéd szedett 
föl, aki elvitt magához, és beíratott 
iskolába, mert ki akart taníttatni. Itt 
volt a nagy probléma, mert mond-
tam, hogy nem akarok itt maradni, 
mert édesanyám azt kérte, hogy 
menjek Amerikába. És a bátyám is 
írt, akivel akkor már kapcsolatban 
voltam, hogy az első csoportról 
ugyan lemaradtam, de az amerikai 
kongresszus még 6000 menekült 
belépését engedélyezte, és próbál 
bevinni. Igen ám, de nekem volt egy 
nővérem is, itt Magyarországon, és 
ő meg a férje azt akarták, hogy ma-
radjak Svájcban. Úgyhogy írtak en-
nek az ügyvédnek, hogy tessék csak 
tartani az öcsikét. Én pedig mond-
tam neki állandóan, hogy Ameri-
kába akarok menni, a bátyám is írt 
neki, hogy ő ki akar oda vitetni. A 
vége az lett, hogy visszakeveredtem 
az asztmás gyerekek nyaralójába, és 
ott voltam még elég hosszú ideig, 
amíg meg nem kaptam a behívót 
a Vöröskereszttől, hogy jó, akkor 
tessék elmenni az amerikai követ-

ségre Zürichbe, és valószínűleg ott 
majd megkapom a kiutazási enge-
délyt. Sok komplikációval, de ezt is 
nyélbe ütöttük, de hátra volt még  
egy orvosi vizsgálat. A háború után 
tbc-fertőzést kaptam, és tudtam, ha 
engem ezen a vizsgálaton megrönt-
geneznek, akkor ez látszani fog a 
tüdőmön -- akkoriban Amerikába 
csak egészségeseket engedtek be. 
De szerencsére az orvos a röntgen-
leletre azt mondta, hogy az a folt 
lehet, hogy csak a szövetek vetü-
lése, de csináltatott még egy felvé-
telt, és arra már azt mondta, hogy 
jó. Úgyhogy 1957. december 30-
án felültettek a repülőgépre Genf-
ben, egy TWA-járatra, és Párizson 
és Írországon keresztül elutaztam 
Észak-Amerikába. Megérkeztem 
New Yorkba, de a bátyám nem várt. 
Valami miatt nem találtuk meg 
egymást, én meg ott voltam egye-
dül, úgy, hogy nem tudtam ango-
lul csak annyit, hogy „yes”, „no” és 
„how do you do”, de hát ezzel nem 
sokra megy az ember. És akkor jött 
sok csodálatos esemény. Jött felém 
egy ember, és megkérdezte ma-
gyarul, hogy segíthet-e. Hát mon-
dom persze, mert ki kellett tölteni 
a papírokat, és megkérdeztem, hol 
tanult meg magyarul. Azt mondta, 
hogy „én ugyan arab vagyok, de a 
Budapesti Műszaki Egyetemen ta-
nultam, és megtanultam magyarul”. 
Aztán kitöltötte a papírjaimat, meg-
kérdezte hova megyek, mondtam, 
hogy a St. George Hotelbe. Rendelt 

egy taxit, beültetett, kifizette és el-
ment. Hogy aztán ő ki volt? Nem 
tudom. Az őrangyalom testesült 
meg, hogy így mondjam… Aztán 
megérkeztem a hotelbe. A bátyámat 
nem láttam 10 éve, azt se tudtam, 
hogy hogy néz ki, aztán délután 
megjelent egy alacsony alak, és néz-
tem, jé, ez a bátyám. Mind a ketten 
felismertük egymást a fiatalabb/ 
idősebb bátyánkról. Úgyhogy ak-
kor nagyon megörültünk egymás-
nak, és ott töltöttük ’57 szilveszterét 
New Yorkban. És utána lementünk 
Dallasba, mert az ott lévő magyar 
ciszterek akkor alapították az apát-
ságot, és az első szárny akkorra már 
felépült. Később a bátyámat Dallas-
ba rendelték, ezért engem is ott he-
lyeztek el egy családnál. De onnan 
is kirúgtak, aztán egy másik család-
nál voltam, de onnan is elküldtek, 
úgyhogy utána dolgoztam egy sza-
tócsüzletben, hogy majd én eltar-
tom magam. Aztán leérettségiztem, 
és jelentkeztem az egyetemre, aho-
vá ösztöndíjjal fel is vettek. 

Milyen egyetemre jelentkezett?

A dallasi katolikus egyetemre. 
Csak erre az egyre jelentkeztem, 
mert nem akartam onnan elkerül-
ni, mivel a bátyám ott volt.

(folytatjuk) ■

A TWA Super Constellation repülőgép, amivel megérkezett Bernát atya 
New Yorkba 1957. december 30-án. Jegye a 9E ülésre szólt.

Beiratkozás a svájci Collège de Genève-be
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A tízparancsolat II.

Isten nevét hiába ne vedd!

Folytatjuk a tízparancsolatról szóló 
sorozatunkat. A II. parancsolattal 
kapcsolatos gondolatait az Ösvény 
magazin új teológiai szakértője, Ho-
dász András atya osztja meg.

Talán tudjátok, hogy a zsidó 
hitvilágban Isten nevének 
nagy szerepe volt. Ez volt az 

a név, amit Isten Mózesnek kinyi-
latkoztatott, és ez volt az a név, amit 
nem lehetett hangosan kimondani, 
csak és egyedül a főpapnak volt hoz-
zá joga, ő is csupán évente egyszer, 
a Szentek Szentjében állva tehette 
meg. Éppen ezért a héber szent szö-
vegekben direkt rosszul központoz-
ták Isten nevét, hogy a felolvasók 
nehogy véletlenül helyesen ejtsék 
ki: az isteni név mássalhangzóihoz 
az „úr” szó magánhangzóit társítot-
ták (ezen a ponton tévednek a jeho-
visták, akik a rosszul központozott 
istennevet használják). Így, amikor 
a felolvasó ehhez a szóhoz ért, egy-
szerűen azt olvasta, hogy „Adonaj”, 
azaz „Úr”. Ezt a tiltást igyekeztünk 
mi is komolyan venni, amikor a sze-
mináriumban héberül tanultunk. 
Ebből aztán persze akadtak vicces 
jelenetek, főleg a kezdet kezdetén, 
amikor még csak lassan, betűről 
betűre haladva tudtuk csak olvas-
ni a héber szöveget, és nemegyszer 
előfordult, hogy már a szó felénél 

jártunk, amikor rájöttünk, hogy ez 
bizony Isten neve. A végeredmény 
valahogy így hangzott: „Jah…Ado-
naj…”. A hébertanár ilyenkor mor-
gott egyet a bajsza alatt, és levont 
egy jegyet.

Ám mit is jelent ez a parancsolat?

Először is oszlassunk el két apró 
félreértést: ez a parancsolat nem a 
szimpla „csúnyabeszéd”-ről szól, 
amikor illetlen szavakat haszná-
lunk, hanem konkrétan Isten nevé-
nek az illetlen használatát tiltja, de 
nemcsak azt, hanem bármilyen ese-
tet, amikor szükségtelenül mond-
juk ki. Talán nem kell azzal a túlzott 
félelemmel kezelnünk Isten nevét, 
ami az ószövetségi időket jellemez-
te, de mindenképpen tisztelettel 
kell használnunk. És, hogy miért? 
Lássuk csak.

Miért olyan fontos, amit kimon-
dunk?

Azért, mert a szavaink megvá-
lasztása és stílusa a gondolataink-

ról, a belső világunkról árulkodik. 
Jézus azt tanította, hogy a szív bő-
ségéből szól a száj. Ez azt jelenti, 
hogy ha valaki gyakran vétkezik a 
szavaival, meg kell vizsgálnia, hogy 
mi lakik a szívében. Tehát ha túl-
zottan gyakran veszem hiába Isten 
nevét, vagy még inkább: ha ká-
romkodásban használom, igazából 
azt kell megkérdeznem magamtól, 
hogy mit gondolok Istenről, milyen 
a kapcsolatom vele? A dolog kulcsa 
ugyanis itt lesz: a szavaim elárulják 
az igazi gondolataimat. És még egy 
dolog tartozik ide: a szavaim hatás-
sal vannak a gondolataimra. Pró-
báld ki: ha van valaki, akit gyakran 
kritizálsz, kezdd el tudatosan di-

„nem a szimpla „csúnyabe-
széd”-ről szól, amikor illetlen 
szavakat használunk, ha-
nem konkrétan Isten nevé-
nek az illetlen használatát 
tiltja, de nemcsak azt, ha-
nem bármilyen esetet, ami-
kor szükségtelenül mondjuk 
ki. ”

P. Hodász András



A tízparancsolat II.

csérni minden esetben, amikor épp 
élcelődnél rajta. Érezni fogod, hogy 
változik a hozzáállásod az illetőhöz.

Miért olyan fontos a név? 

A név a személyiségünkhöz, a lé-
nyegünkhöz tartozik. Az első do-
log, amit megkapunk. A zsidó hit-
világban a név még ennél is többet 
jelentett: kifejezte hordozójának a 
világban betöltendő szerepét, kül-
detését és belső lényegét. Tulajdon-
képpen ismerni valakinek a nevét 
azt jelenti, hogy ismerni őt egészen, 
sőt: jelent bizonyos hatalmat is az 
illető fölött. Gondoljunk csak arra, 
hogyha egy tanár rendre akar uta-
sítani egy diákot, rendszerint a ne-
vét mondja ki, határozottan. Nem 
is nagyon lehet úgy fegyelmezni, 
hogy „te ott, a harmadik sorban…”. 
Így az Isten nevét „hiába venni” je-
lenti azt is, hogy magamat fölé he-
lyezem, irányítani akarom. Ráadá-

sul az Isten nevével kapcsolatban a 
Szentírás gyakran él azzal a kifeje-
zéssel, hogy „segítségül hívni az Úr 
nevét”. Aki ezt teszi, közösségbe 
lép az Istennel, amiről nemegyszer 
azt mondja a Biblia, hogy aki így 
tesz, az üdvözül. Egyáltalán nem 
súlytalan dologról van tehát szó. A 
Miatyánk első kérése is Isten nevére 
vonatkozik: szenteltessék meg a te 
neved. A legelső kérés ebben a Jézus 
által tanított imában, hogy legyen 
megszentelve Isten neve. Miért? 
Mert aki „megszenteli” Isten nevét, 
az megfelelően tiszteli, és Istennek 
ismeri el. Tulajdonképpen helyes 
viszonyulást jelent Istenhez és saját 
magamhoz. Megadom neki a tiszte-
letet, az elsőséget, és tudom, hogy 
hol a helyem.

Gondoljunk bele még egy dolog-
ba! Jézus egyszer azt mondta, hogy 
„bármit kértek az Atyától az én ne-
vemben, megadja nektek” (Jn 15,16). 

Jézus nevének ekkora hatalma van! 
Olyan ez, mint például amikor egy 
miniszterelnök kinevez valakit, és 
megbízza, hogy a nevében járjon el. 
Bárki, akinek ez az illető utasítást 
ad, úgy kell azt végrehajtania, mint-
ha maga a miniszterelnök utasítot-
ta volna. Ezért mondja Jézus, hogy 
„a nevemben ördögöket űznek” (Mk 
16,17). Ezt a nevet ne pazaroljuk el, 
ne használjuk arra, hogy a dühün-
ket vagy a frusztrációnkat levezes-
sük. Mert ez a név szent. Bánjunk is 
így vele! ■

„aki „megszenteli” Isten 
nevét, az megfelelően tisz-
teli, és Istennek ismeri el. 
Tulajdonképpen helyes vi-
szonyulást jelent Istenhez és 
saját magamhoz.”

Isten nevei különböző nyelveken

Ösvény    4. szám8
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Kelet felé fordulva
Júliusban nagy port kavart 
Robert Sarah bíboros kérése, 
hogy a papok ezen év ad-
ventjétől a misét kelet felé 
mutassák be. Az alábbiak-
ban olvashatnak egy cikket 
a javaslat okairól és teológi-
ai hátteréről.

P. Kovács Ervin Gellért O.Praem

Robert Sarah bíboros, az Isten-
tiszteleti és Szentségi Fegyel-
mi Kongregáció 2014-ben 

Ferenc pápa által kinevezett pre-
fektusa ez év június végén egy lon-
doni konferencián sokak számára 
meglepő, sőt megdöbbentő javasla-
tot tett nemcsak a jelenlévő papok, 
hanem a római rítus összes papja 
számára. „Nagyon fontos, hogy ami-
lyen gyorsan csak lehet, visszatér-
jünk ahhoz a gyakorlathoz, amikor 
a papok és a hívek együtt ugyanabba 
az irányba fordulnak, kelet felé vagy 
legalábbis a templom apszisa felé, az 
Úr felé, aki jön. Arra kérem önöket, 
hogy ahol csak lehet, vezessék be ezt 
a gyakorlatot.” A régi-új gyakorlat 
bevezetése kezdeteként advent I. 

vasárnapját javasolta, hogy addig 
a lelkipásztorok kellő katekézisben 
részesíthessék a híveket abban bíz-
va, hogy a javasolt gyakorlat hasz-
nos és jó dolog a hívek és az egész 
Egyház számára.

Sokan értetlenkedve azt vélték, 
hogy ez egyfajta visszalépést jelent 
a liturgikus reform mögé, hiszen az 
ún. „háttal misézés” a köztudatban 
a régi, II. Vatikáni Zsinat előtti rí-
tushoz kötődik, viszont a zsinati 
nyitás egyik legnyilvánvalóbb jele 
a hívek felé és népnyelven történő 
misézés lenne, hogy a hívek lássák 
és értsék, ami az oltáron történik, 
így hangsúlyozva a liturgia, sőt az 
Egyház közösségi jellegét.

Az első félreértés, amit ezzel kap-
csolatban el kell oszlatnunk az, 
hogy a VI. Pál pápa tekintélyével 
kiadott modern liturgikus könyvek 
kötelezővé teszik a néppel szembe-
ni misézést. A Római Misekönyv 
Általános Rendelkezéseinek 299. 
pontja azt mondja, hogy az újon-
nan épült templomokban az oltárt 

„Sokan értetlenkedve azt 
vélték, hogy ez egyfajta 
visszalépést jelent a liturgi-
kus reform mögé, hiszen az 
ún. „háttal misézés” a köz-
tudatban a régi, II. Vatikáni 
Zsinat előtti rítushoz kötődik”
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a szentély falától elválasztva kell 
felállítani, úgy „hogy azt könnyen 
körbe lehessen járni, és a nép felé 
fordulva lehessen rajta celebrálni, 
ami hasznos (expedit), ahol csak le-
hetséges (ubiqumque possibile sit)”. 
A latin eredeti alapján egyértelmű, 
hogy az ajánlás az oltár elhelyezé-
sére vonatkozik, nem a celebrálás 
irányára. A faltól elválasztott elhe-
lyezés továbbá nem kötelezettség, 
csak javaslat, és csak az újonnan 
épülő templomokban. Arról vég-
képp nincs szó, hogy régi történel-
mi templomokban a díszes főoltár-
nak hátat fordítva egy másik oltárt 
(vagy legtöbbször mozdítható asz-
talt) kellene elhelyezni a szentély-
ben, hogy mindenáron a hívek felé 
lehessen misézni. Ezt az értelme-
zést, mely szerint a fenti javaslatból 
nem vezethető le a néppel szemben 
való celebrálás kötelessége, meg-
erősíti az Istentiszteleti Kongre-
gáció 2000. szeptember 25-én kelt 
válasza: „Először is figyelembe kell 
venni, hogy az expedit szó (hasz-
nos, üdvös) nem kötelezettséget, 
hanem egy javaslatot fogalmaz meg 

a szabadon álló oltárra és a nép felé 
való celebrálásra vonatkozóan.” 
Ráadásul, ha a Misekönyv rubriká-
it (a pap számára írt utasításait, a 
misézés „forgatókönyvét”) nézzük, 
azok is a szentmise néhány pontján 
kifejezetten utasítják a papot, hogy 
most forduljon a nép felé, ami feles-
leges és értelmetlen volna, ha már 
eleve abba az irányba mutatná be 
a szentmisét. VI. Pál Misekönyve 
tehát abból indul ki, hogy a pap és 
a hívek alapvetően azonos irányba 
fordulva imádkozzák a szentmisét! 

Másik oldalról meg kell említeni, 
hogy az 1969 előtti szertartás, vagy-

is XXIII. János pápa Misekönyve 
nem zárja ki a nép felé való misézés 
lehetőségét, sőt utasításokat és áb-
rákat is közöl erre az esetre, mivel 
éppen Rómában, a pápai bazilikák 
főoltárai olyan kialakításúak, hogy 
azokon csak a néppel szemben le-
het misézni. Ez a közhiedelemmel 
szemben nem bizonyítja azt, hogy 
a szembemisézés lenne a misézés 
ősi és eredeti iránya, hiszen mind 
Nyugaton, mind Keleten a keleti 
irány volt mérvadó, mivel a Kelet és 
a felkelő nap a feltámadt és a világ 
végén újra eljövő Krisztus szimbó-
luma, akire a szentmisét ünneplő 
közösség várakozik. Csakhogy Ró-
mában a nagy bazilikáknak nem az 
apszisa, hanem a homlokzata volt 
keleti oldalon, így a pap, de vele 
együtt a hívek is kelet felé, azaz a 
bejárat felé fordultak a szentmise 
áldozati részében. Erre utal szá-
mos ősi liturgia felhívása, amit Szt. 
Ágoston is említ: „Conversi ad Do-
minum oremus!” vagyis „Az Úr felé 
fordulva imádkozzunk!”. A liturgia 
története során sohasem volt szem-
pont, hogy a hívek számára látha-
tó legyen mindaz, ami az oltáron 
történik, hiszen a misztérium testi 
szemeinkkel láthatatlan. Az oltár 
baldachinjáról amúgy is függönyök 
függtek, amelyeket az áldozati rész 
alatt behúztak. 

Az első, aki azt gondolta, hogy 
a néppel szemben történő misé-
zés jobban elősegíti a hívek ak-

Robert Sarah bíboros, az az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa

„Az első, aki azt gondolta, 
hogy a néppel szemben 
történő misézés jobban elő-
segíti a hívek aktív részvé-
telét, és inkább kifejezi az 
eucharisztia lényegét, Lu-
ther Márton volt. ”

A római Szent Kelemen-bazilika apszisa
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tív részvételét, és inkább kifejezi 
az eucharisztia lényegét, Luther 
Márton volt. Számára ugyanis az 
eucharisztia nem áldozat, csupán 
testvéri lakoma, amelyen megem-
lékezünk Jézus utolsó vacsorájáról 
(„úrvacsora”). Jézus jelenléte bár 
valóságos, de csak az úrvacsoravé-
tel pillanatára korlátozódik, és nem 
a kenyér és bor színe alatt van, ha-
nem a színek mellett. A másik lé-
nyeges eltérés a katolikus tanítástól 
az, hogy az Eucharisztia ünneplésé-
hez nincs szükség felszentelt papra, 
hiszen Luther szerint csak általános 
papság létezik, a felszentelt szolgá-
lati papság emberi kitalálás. Mivel 
pedig a közösségnek szüksége van 
tanítókra, vezetőkre, ezeket azon-
ban maga a közösség választja ki 
és hatalmazza fel, nincs szükség 
püspöki kézrátételre, amely a papi 
hatalom, az eltörölhetetlen papi ka-
rakter átadását biztosítaná. A sors 
iróniája, hogy Luther követői nem 
vezették be a néppel szembeni ol-

tárokat mind a mai napig, kivéve 
azokat a helyeket, ahol ez újabban 
mégis megtörtént katolikus hatásra. 

Mindezek után megkérdezhet-
nénk, mégis milyen gyakorlati 
előnyt lát Sarah bíboros a Kelet felé 
misézés, vagyis a pap és a hívek kö-
zös irányának újrafelfedezésében, 
mik az indokai? A bíboros számos 
írásából kitűnik, hogy legfőbb ag-
godalma az istenközpontúság, a 
szakrális és misztikus légkör eltű-
nése a mai liturgiából és általában 
a vallásos életből. A közösség ön-
magába zárttá válik, és önmagát 
ünnepli. A pap már nemcsak egy 
közvetítő, hanem személyes tulaj-
donságai, színészi képességei döntő 
jelentőséget kapnak. A liturgia szín-
padi előadássá válik, szórakoztató 
produkcióvá, melynek sikere a pap 
személyes vonzerejének mércéje, és 
ezért önbizalmának és biztonságér-
zetének jelzője. Így a közösséginek 
tervezett liturgia hihetetlenül kleri-
kálissá válik, és természetfeletti sík 
helyett elsősorban szentimentális 
síkon hat. XVI. Benedek pápa is 
bíborosként a „Liturgia szelleme” 
című művében óva int attól, hogy 
liturgiánk olyanná váljon, mint az 
aranyborjú, vagyis az önmagunk 
kezével létrehozott bálvány előtti 
tánc. Ezért kell ezt a zárt kört meg-
törni, egy természetfeletti fókusz 
felé irányítani, statikusból dina-

Őszentsége Ferenc pápa a nagypénteki szertartás keretében leborulva az oltár előtt

mikussá tenni a közösséget, mely 
a visszajövő Krisztus, a mennyei 
Jeruzsálem felé menetel. Ratzinger 
bíboros ezért javasolta, hogy ha 
nem is akarjuk a híveket megzavar-
ni egy újabb hirtelen és előkészü-
letlen váltással, legalább tegyünk a 
szembeoltárra egy magas, nagyobb 
méretű feszületet, mellé szimmetri-
kusan 2-2 vagy 3-3 gyertyát, hogy 
Krisztus és az ő áldozata legyen 
a fókusz a pap és a hívek számára 
egyaránt (ez az ún. „benedeki ol-
tár”). Benedek pápa példája és most 
Sarah bíboros javaslata továbbá azt 
is előirányozza, hogy az Isten és 
ember találkozásának legszentebb 
pillanatában, a szentáldozáskor is-
mét térdelve és nyelvre fogadjuk a 
Legszentebbet. Az önmagunk egó-
jának, a közösség önelégültségének 
és önközpontúságának megtörése, 
felszínes szórakozási vágyunknak 
megfékezése, az imádás, a hódo-
lat az isteni Felség előtti leborulás 
megtanulása, a Krisztusra való oda-
figyelés, szavainak befogadása, a 
Teremtő előtti teremtményi alázat 
interiorizálása égető szükség nap-
jainkban, ha nem akarjuk elfelejte-
ni, hogy van Isten, van megváltás, 
van örök élet, és van halhatatlan 
lelkünk, mely természetfeletti üd-
vösségre teremtetett, és ezért leg-
mélyén erre vágyik. Mint lélekből 
és testből álló lényeknek, a liturgia 
látható, hallható, szagolható elemei, 
nonverbális gesztusai, testtartásai, 
köztük a Kelet felé imádkozás és a 
leborulás sokat segíthet ebben. ■

„A bíboros számos írásából 
kitűnik, hogy legfőbb ag-
godalma az istenközpontú-
ság, a szakrális és misztikus 
légkör eltűnése a mai liturgi-
ából és általában a vallásos 
életből. ”

A szerzőről

P. Kovács Ervin Gellért O.Praem Újvidéken 
született 1973-ban, a Szabadkai Egyházme-
gye papjává szentelték 1998-ban, káplán 
volt Szabadkán és Bajmokon. Római tanul-
mányokat végzett a Pontificio Istituto Litur-
gicóban 2006 és 2008 között. A premontrei 
szerzetesredbe lépett 2008-ban, szerzetesi 
neve a Gellért lett. Teológiai, liturgikai té-
májú írásai megjelentek a Communio, a 
Praeconia, Miles Christi és Magyar Egyház-

zene folyóiratokban. 
Többek között Atha-
nasius Schneider Cor-
pus Christi és Domi-
nus est című könyvét is 
ő fordította magyarra.
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Angyalteológia

Angyalok 3.

Adolf Rodewyk SJ könyve 
alapján írta: Endrédy Balázs

Az alábbiakban 
közöljük az angeo-
lógiai sorozatunk 
harmadik, befeje-
ző részét.

Személyek-e az angyalok?

Az angyaloknak nincsen tes-
tük, de ennek ellenére sze-
mélyek: önálló értelemmel 

megajándékozott lények, tehát 
nem csupán isteni tulajdonságok 
megszemélyesítői! Az angyalok 
különböznek az Úrtól, az ő aláren-
deltjei. Jézus ezt mondja róluk: „az 
égben szüntelenül látják mennyei 
Atyám arcát” (Mt 18,10). Az üd-
vözült emberek pedig „úgy élnek, 
mint Isten angyalai a mennyben” 
(Mt 22,30). Ezekből is következik, 
hogy az angyalok személyek. Az 
angyalok, mivel szüntelenül lát-
ják a mennyei Atyát, így Istenben 
szemlélnek minden történést. Ez 
nem jelenti azt, hogy mindent tud-
nának: az utolsó ítélet napjáról így 
tanít Krisztus: „Azt a napot és órát 
azonban nem tudja senki, még az 

ég angyalai sem” (Mt 24,36). Más-
részt az is következik ebből, hogy az 
angyaloknak nagy a tudása, hiszen 
különben nem kellene Jézusnak ezt 
a nemtudást külön is kiemelnie.

Az arkangyalok

A Bibliában három arkangyallal 
találkozunk: Gábriellel, Mihaellel 
és Ráfaellel. Mindhármójuknak 
különleges szerepe volt az üdvtör-
ténetben.

Gábriel nevének jelentése: Isten 
ereje. Az Ő feladata volt Jézus szü-
letésének, a megváltásnak a hírül 
adása. Az üzenet súlya jelzi a hírnök 
rangját és jelentőségét. A megteste-
sülés angyalának is nevezik, mert 
ő vitte a hírt Dánielnek a megtes-
tesülés közeledtéről (Dán 9,21kk), 
Zakariásnak pedig Keresztelő Szent 
János születéséről, s végül a nagy 
hírt Máriának. Gábriel köszöntése 
visszhangzik azóta is minden Üd-
vözlégy Máriában.

Mihael (Mihály) „az egyik magas 
fejedelem” (Dán 10,13), a mennyei 
seregek vezére (v.ö. XIII. Leó pápa 
imája). A Jelenések könyve így ír 
róla: „Mihály és angyalai megtá-
madták a sárkányt. A sárkány és 
angyalai védekeztek, de nem tudtak 
ellenállni, s nem maradt számuk-
ra hely a mennyben (Jel 12,7-8). 

„ Az angyalok, mivel szün-
telenül látják a mennyei 
Atyát, így Istenben szem-
lélnek minden történést. Ez 
nem jelenti azt, hogy min-
dent tudnának”
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A mennyben ő irányította a sátán 
elleni harcot, így lehet a földön is 
a gonosz elleni küzdelemben segí-
tőnk. Mihael nevének jelentése: ki 
olyan, mint Isten. A héber nevek 
mindig egy egész történetet sűrí-
tenek magukban, így van Mihály 
nevénél is: egyértelműen minden-
kinek a tudomására hozza, hogy 
senki sem olyan, mint az Isten (vö. 
bűnbeesés!).

XIII. Leó pápa (1878-1903) elren-
delte, hogy minden csendes mise 
után mondjanak el néhány imád-
ságot, köztük a Szent Mihály arkan-
gyal... kezdetűt. Egy történet így 
beszél az eredetéről:  a pápa mise 
„után kivonulni készült, amikor lá-
tomása volt: gonosz hangot hallott, 
amint ezt mondta: „El tudom pusz-
títani Egyházadat!” Jóságos hang 
válaszolt. A pápa érezte, hogy az Úr 
beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób 
könyvében zajló párbeszédhez (Jób 
1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felha-

talmazást követelt, hogy csapások-
kal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig 
hatalmat engedett neki a XX. század 
nagyobb része fölött, hogy Egyházát 
próbára tegye. Amikor a pápa az 
önkívületből magához tért, egy szó 
nélkül a szobájába sietett, leült asz-
talához és papírra vetette azokat az 
imákat, amelyek elmondását min-
den szentmise után elrendelte.”

Ráfael nem arra kapott küldetést, 
hogy harcoljon vagy, hogy üzenetet 
vigyen. Egy ifjúnak, Tóbiásnak lett 
hűséges útitársa, testi és lelki gyó-
gyulást hozott. Innen ered a neve is: 
„Isten az üdvösség, a gyógyulás”.

Az angyalok kapcsolata Istennel

Izajás prófétának egyszer meg-
adatott, hogy mélyen bepillant-
hasson az égbe, így ír látomásáról: 
„láttam az Urat, amint magas és 
kiemelkedő trónuson ült, és ruhájá-
nak uszálya betöltötte a templomot. 
Szeráfok álltak mellette; hat-hat 
szárnya volt mindegyiknek: kettő-
vel befödték arcukat, kettővel be-
födték lábukat, és kettővel repültek. 
Az egyik így kiáltott a másiknak: 
»Szent, szent, szent a Seregek Ura, 
betölti az egész földet dicsősége!« 
Megrendültek a küszöbök alapjai a 
kiáltó hangjától, és a ház betelt füst-

tel” (Iz 6,1-4). Az idézett sorokból 
látható, hogy az angyalok egészen 
Isten felségének hatása alatt áll-
nak. Isten annyira felülmúlja őket, 
hogy istenségének teljes ragyogása 
még ezeknek a fényben tündöklő 
szellemeknek is túl erős. Ez viszont 
nem rettenti őket vissza, sőt arra 
készteti őket, hogy ujjongással for-
duljanak az Istenhez. Az angyalok, 
mivel csak szellemek, mentesek a 
test korlátaitól, így sokkal gyorsab-
ban és pontosabban értenek meg 
mindent. Ezért szolgál dicsőségére 
Istennek, ha maradéktalanul elis-
merik Őt uruknak. ■

Felhasznált irodalom:
Adolf Rodewyk SJ: Akik fényben állnak
http://www.szentkeresztplebania.hu/

Szent_Mihaly_ima_tortenete.html

Szent Rafael arkangyal ábrázolása

Szent Mihály arkangyal, védel-
mezz minket a küzdelemben; a 
sátán gonosz kísértései ellen légy 
oltalmunk! Esedezve kérjük: „Pa-
rancsoljon neki az Isten!” Te pedig, 
mennyei seregek vezére, a sátánt 
és a többi gonosz szellemet, akik a 
lelkek vesztére körüljárnak a világ-
ban, Isten erejével taszítsd vissza a 
kárhozat helyére,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
Amen.

„A mennyben ő irányította 
a sátán elleni harcot, így le-
het a földön is a gonosz el-
leni küzdelemben segítőnk. 
Mihael nevének jelentése: 
ki olyan, mint Isten. ”

A Szent Mihály ima
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Mohay Bence és Hosszú Katinka, 
háromszoros olimpiai bajnok

Olimpia, foci-eb – interjú Mohay Bencével

„nagy élmény látni egy sikert”

A nyár folyamán több nagy 
sportesemény is zajlott: a fo-
ci-eb és az olimpia is. Ezek-

ről, iskolás éveiről, hitről és keresz-
ténységről kérdeztük Mohay Bencét, 
az M4 sportriporterét.

Mit jelentett Önnek a Szent Imre 
Gimnázium? Mennyire határozta 
meg a hitét? Mit tudott magával vin-
ni ebből a nagybetűs életbe?

Nyolc évet töltöttem ott, tehát 
amikor leérettségiztem, akkor az 
életemnek majdnem a felét a Szent 
Imre Gimnáziumban töltöttem, így 
nagyon meghatározó élmény volt 
az életemben. Nagyon jó hangu-
latú gimnázium volt, jól éreztem 
magam, és mindig úgy éreztem, 
hogy ez egy különleges iskola, ab-
ból a szempontból, hogy a tanárok 
és a diákok között olyan közvetlen 
kapcsolat van, amit én még seme-
lyik másik iskolában sem tapasztal-
tam. A Szent Imrének megvannak 

persze a maga hibái, és főleg így 
utólag látom, hogy mik azok. Néha 
eltolódnak a hangsúlyok, néha nem 
azok az emberek kerülnek előtérbe, 
akik szerintem megérdemelnék, 
most már utólag látom, hogy mi 
az, amiben jobb lehetne az iskola. 
Amíg odajártam, és most utólag is 
azt gondolom, hogy hálás vagyok a 
Szent Imrének azért a nyolc évért. 
Sokat hozzátett a személyiségem-
hez, és a lehetőségek kibontakoz-
tatásában is segített. Nagyon szép 
éveket töltöttem ott.

Miért választotta a riporter szak-
mát?

Sokáig focistának készültem a 
szentimrés éveim alatt is, aztán 
egy idő után rádöbbentem, hogy 
azért nem vagyok annyira tehet-
séges a fociban, hogy válogatott 
legyek vagy nemzetközileg híres, 
sikeres játékos, és az meg annyira 
nem motivált, hogy középszerű fo-

cistaként öregedjek meg, úgyhogy 
azt kezdtem el megnézni, hogy 
mi az, ami esetleg még érdekelne. 
Közben elkezdtem a Pingvinbe (a 
Szent Imre Gimnázium újsága – a 
szerk.) írogatni, volt egy másik di-
áklap, a Teofil, ahová interjúkat 
készítettem. Ezeket élveztem, kife-
jezetten jól éreztem magamat inter-
júhelyzetben. Szerettem odamen-
ni híres emberekhez, beszélgetni 
velük, feltenni azokat a kérdése-
ket, amik érdekeltek. Nagyon sze-
rettem sportközvetítéseket nézni, 
meg sportújságokat olvasni, és úgy 
éreztem, hogy benne lenni a készí-
tésében jó móka vagy munka akár, 
és hogy ezt tudnám akár hosszú tá-
von, munkaszerűen csinálni. Ezért 
kommunikáció szakra jelentkez-
tem, és már egyetem alatt felvettek 
a Telesport szerkesztőségéhez, ahol 
azóta is dolgozom, most már M4 
Sport néven.

Interjú Mohay Bencével, 
az M4 sportiporterével
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Olimpia, foci-eb – interjú Mohay Bencével

Az Európa Bajnokságot hogyan élte 
meg riporterként?

Ilyen eseményen ott lenni azért 
is nagy élmény, mert érzékeled az 
interneten, Facebookon vagy a ba-
rátaidon keresztül, hogy az egész 
világ, egész Európa és egész Ma-
gyarország arra az eseményre fi-
gyel. Ha ott vagy a közelében, amit 
az emberek figyelnek és első kézből 
éled meg azt, amit mások a TV-n 
keresztül látnak, az mindig nagyon 
izgalmas: ott lenni, látni a mecs-
cseket, nap mint nap negyven-öt-
ven-hatvanezres stadionokban 
nézni a világ legnagyobb futballis-
táit játszani, az fantasztikus dolog. 
Az egyetlen szívfájdalmam, hogy a 
magyar meccseket nem láttam élő-
ben, hiszen mi északon mozogtunk 
a stábbal, de láttam a videókat, hogy 
micsoda hatalmas ünneplés volt 
itthon az utcákon, és néha irigyel-
tem is azokat, akik ezt átélték. Mi 
Párizsban, Lille-ben és Lensben 
néztük a meccseket, a magyarok 
mérkőzéseit TV-ben néztük, de jó 
érzés volt látni, hogy itthon is és 
külföldön is bekerült a köztudatba 
a magyar válogatott, a magyar fut-
ball, és az emberek tudnak örülni, 
önfeledten ünnepelni egy magyar 
győzelem vagy akár döntetlen után.

Az olimpiáról melyik magyar arany-
érmet emelné ki vagy melyik volt az, 
amire a legbüszkébb?

A két vívó aranyat mondanám, 
mert a vívókkal nagyon jóban va-
gyok régóta, és amikor Szász Eme-
se olimpiai bajnok lett, az nagyon 
nagy élmény volt. Egyrészt az volt 
az első magyar arany Rióban, és 
ott voltam a helyszínen, pont ki 
tudtunk menni egy verseny után, 
és láttam ahogy megnyeri. Szász 
Emesétől régóta vártam, hogy va-
lami nagyot elérjen, de olyat még 
sosem láttam, hogy egy döntőt meg 
tud nyerni. Tudtam, hogy Kulcsár 
Győzővel együtt nagyon kemény 
munkát végeznek, és hogy benne 
van az a munka, amiből kijöhet 
egy olimpiai aranyérem. Amikor 
tényleg megtörtént, az számomra 
döbbenetes élmény volt, mert tud-
tam, hogy Szász Emesének ez óriási 
dolog, és rengeteget küzdött érte. 
Mindig akkor nagy élmény látni 
egy sikert, amikor látod a megelőző 
hetek, hónapok, évek nagy mun-
káját, kínszenvedését, gyötrelmeit, 
izzadtságát, és én Szász Emesének 
jó pár edzésén jártam, ahol láttam, 
hogy ő szenved. Tudtam pontosan, 
hogy e mögött mennyi küzdelem 
van, mennyi könny. És amikor eléri 
azt a célt, amiért évek óta dolgozott, 
akkor érzed, hogy ez a sok küzde-
lem mind nem volt hiába. És egyéb-
ként ugyanezt éreztem volna Imre 
Gézánál is, aki megérdemelte vol-
na, hogy aranyat nyerjen, és nagyon 
sajnáltam, hogy ezüstérem lett a 
vége, de ahogyan kezelte azt a vere-
séget, azt az ezüstérmet, az megint 
csak példa mindenki számára: nem 
omlott össze, nem kezdett el senki-
re sem mutogatni, hanem kiállt, és 
egyenes gerinccel férfiként kezelte, 
hogy ott volt a győzelem kapujá-
ban, és végül ezüstérmes lett. Tőle 
is nagyon sokat lehet tanulni. A 
harmadik pedig Szilágyi Áron, aki-
nek ott voltam az első aranyérmé-
nél Londonban, és most ott voltam 
a másodiknál is. Vele személyesen 
is jó kapcsolatban vagyunk. Ő tény-
leg az az ember, aki nagyon tuda-
tosan tud készülni, ennyire a cél 
felé menni, és tényleg el is érni ezt a 
célt. Erre nagyon kevesen képesek, 
és ezt a Szilágyi Áron meg tudta csi-
nálni.

Az olimpián és az EB-n milyen sze-
repét látta a hitnek, a kereszténység-
nek?

A sportban nagyon sokszor van 
szerepe a hitnek. A sportolók több-
sége hisz valamiben. Nem mindenki 
Istenben; van aki a munkában, van 
aki saját magában, van aki abban, 
hogy amit elvégzett, azt meg fog-
ja hálálni a sors, de nagyon sokan 
vannak, akik Istenben hisznek, és 
ezzel az alappal, segítséggel érnek el 
nagy sikert. A legerősebb személyes 
spirituális élményem az olimpián a 
Megváltó Krisztus-szobor megláto-
gatása volt. Az egy valódi találko-
zás, ahhoz hasonló, mint amikor az 
ember belép egy nagy templomba, 
és nagyon erősen megtapasztal-
ja Krisztus jelenlétét. Ezzel együtt 
azt gondolom, hogy a hit minden-
kinek személyes, bensőséges kap-
csolata, élménye, ami jó esetben 
nemcsak az ilyen találkozások al-
kalmával, hanem a hétköznapok-
ban van jelen, kíséri és alakítja az 
ember életét. Nem azt mondanám, 
hogy az olimpián hatott, éreztem 
vagy éltem át az istenhitet, hanem 
a személyes munkámban, nap mint 
nap, lefekvéskor, a problémáimkor, 
az örömeimkor élem meg. Nekem 
idén nyáron történetesen az Eb-n és 
az olimpián voltak hétköznapjaim, 
mert éppen ott volt a munkám. De 
egy kőműves építés közben vagy az 
esti sör mellett, a tanár talán készü-
lés közben vagy egy jól sikerült óra 
után, egy orvos egy sikeres műtét 
alkalmával találkozik Istennel, én 
pedig az olimpián, mert ott dolgoz-
tam. Nem is találkozás ez, hanem 
folytonos kapcsolat, amely hol in-
tenzívebb, hol kevésbé az, de így 
vagy úgy mindig jelen van az em-
ber életében. ■

Mohay Bence és Hosszú Katinka, 
háromszoros olimpiai bajnok

„nagy élmény látni egy sikert” „Ha ott vagy a közelében, 
amit az emberek figyelnek 
és első kézből éled meg 
azt, amit mások a TV-n ke-
resztül látnak, az mindig na-
gyon izgalmas: ott lenni, lát-
ni a meccseket, nap mint 
nap...”
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Ferenc pápa tanítása az Ifjúsági Világtalálkozón

Ferenc pápa az Ifjúsági Világtalálkozón:

Azt szeretném, hogy a 
remény magvetői 
legyetek!

Magyar Kurír

„Éhes voltam, és adtatok ennem. 
Szomjas voltam, és adtatok innom. 
Idegen voltam, és befogadtatok. Nem 
volt ruhám, és felöltöztettetek. Beteg 
voltam, és meglátogattatok. Börtön-
ben voltam, és fölkerestetek.” (Mt 
25,35–36).

Jézusnak ezen szavai annak a 
kérdésnek a megválaszolásá-
hoz nyújtanak segítséget, amely 

nemegyszer felvetődik elménkben 
és szívünkben: „Hol van Isten?” Hol 
van Isten, ha a világban van rossz, 
ha vannak éhező, szomjazó, hajlék-
talan, menekülő és menedékkérő 
emberek? Hol van Isten, amikor 
ártatlan emberek halnak meg erő-
szak, terrorizmus és háborúk kö-

vetkeztében? Hol van Isten, amikor 
kegyetlen betegségek szakítják szét 
az emberek közötti élet- és szeretet-
kapcsolat kötelékeit? Vagy amikor 
a gyerekeket kihasználják, mega-
lázzák, és ők is súlyos betegségek-
től szenvednek? Hol van Isten, nem 
látja azokat, akiket kétely emészt, és 
akik lelkükben megtörtek? Vannak 
kérdések, amelyekre nincs emberi 
válasz. Csak Jézusra nézhetünk, és 
őt kérdezhetjük. Jézus válasza pedig 
ez: „Isten bennük van!” Jézus ben-
nük van, ő szenved bennük, egé-
szen azonosulva valamennyiükkel. 
Ő annyira eggyé vált velük, hogy 
szinte „egy testet” alkot velük.

Jézus maga akart azonosulni 
ezekkel a fájdalomtól és aggódástól 
megpróbált testvéreinkkel és nő-
véreinkkel, amikor elfogadta, hogy 
végigjárja a keresztutat a Kálváriá-
ra. Amikor meghal a kereszten, az 
Atya kezébe helyez minket, magára 
veszi és magán hordja – önátadó 
szeretettel – az egész emberiség tes-
ti, erkölcsi és lelki sebeit. Amikor 
átöleli a fakeresztet, Jézus átöleli 
minden kor férfijainak és nőinek 
mezítelenségét és éhezését, szomja-

zását és magányát, fájdalmát és ha-
lálát. Ma este Jézus – és vele együtt 
mi is – különleges szeretettel öleli 
át a háború elől menekülő szíriai 
testvéreinket. Testvéri szeretettel 
és rokonszenvvel köszöntsük és fo-
gadjuk őket!

Végigjártuk Jézus keresztútját, és 
felfedeztük, mennyire fontos, hogy 
hasonlóvá váljunk hozzá az irgal-
masság tizennégy cselekedete által. 
Ezek segítenek, hogy meg tudjunk 
nyílni Isten irgalmasságára, és kér-
ni a kegyelmet, hogy megértsük: 
irgalmasság nélkül az ember sem-
mit sem képes tenni, irgalmasság 
nélkül sem én, sem te, sem mi nem 
tudunk semmit sem tenni! Nézzük 
először az irgalmasság hét testi cse-
lekedetét: enni adni az éhezőknek, 
inni adni a szomjazóknak, felöltöz-
tetni a mezíteleneket, szállást adni 
az úton lévőknek, meglátogatni a 
betegeket, felkeresni a foglyokat, 
eltemetni a halottakat. Ingyen kap-
tuk, ingyen is adjuk. Arra kaptunk 
meghívást, hogy szolgáljuk a meg-
feszített Jézust minden semmibe 
vett emberben, hogy megérintsük 
az ő áldott testét abban, aki kire-

„Vannak kérdések, ame-
lyekre nincs emberi válasz. 
Csak Jézusra nézhetünk, és 
őt kérdezhetjük. Jézus vála-
sza pedig ez: „Isten bennük 
van!” Jézus bennük van, ő 
szenved bennük, egészen 
azonosulva valamennyiük-
kel.”
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kesztett, éhezik, szomjazik, mezí-
telen, bebörtönzött, beteg, mun-
kanélküli, üldözött, menekült vagy 
bevándorló. Ott van a mi Istenünk, 
ott érintjük meg az Urat! Maga Jé-
zus mondta meg nekünk, ő magya-
rázta el, milyen „szabály” alapján 
ítéltetünk meg: valahányszor ezt 
tesszük legkisebb testvérünknek, 
neki tesszük (vö. Mt 25,31–46).

Az irgalmasság testi cselekedetei 
után következnek az irgalmasság 
lelki cselekedetei: tanácsot adni a 
kételkedőknek, tanítani a tudatla-
nokat, figyelmeztetni a bűnösöket, 
megvigasztalni a szomorúakat, 
megbocsátani a sértéseket, türel-
mesen elviselni a zavaró embere-
ket, imádkozni Istenhez élőkért és 
holtakért. Keresztény hitelességünk 
abban mutatkozik meg, hogy befo-
gadjuk-e a kirekesztettet, aki testi 
sérült, és hogy befogadjuk-e a bű-
nöst, aki lelki sérült. Nem az esz-
mékben, hanem ebben!

Ma az emberiségnek olyan férfi-
akra és nőkre van szüksége, kü-
lönösképpen hozzátok hasonló 
fiatalokra, akik életüket nem „fé-
lig-meddig” akarják élni, hanem 
akik készek a legszegényebb és leg- 
gyengébb testvéreik önzetlen szol-

gálatára szentelni életüket, Krisztust 
követve, aki egészen odaadta magát 
a mi üdvösségünkért. A rosszal, a 
szenvedéssel, a bűnnel szemközt 
Jézus tanítványa számára az egyet-
len lehetséges válasz: önmaga oda-
adása, életéé is, Krisztust követve, 
a szolgálat magatartása. Ha valaki 
– aki kereszténynek mondja magát 
– nem azért él, hogy szolgáljon, az 
nem szolgál rá, hogy éljen. Életével 
megtagadja Jézus Krisztust.

A mai estén, kedves fiatalok, az 
Úr ismét meghív titeket, hogy vál-
laljatok főszerepet a szolgálatban. 
Konkrét válasszá akar tenni ben-
neteket az emberiség szükségleteire 
és szenvedéseire. Azt akarja, hogy 
az ő irgalmas szeretetének jele le-
gyetek korunk számára! Hogy tel-
jesíteni tudjátok ezt a küldetést, 
ő megmutatja nektek a személyes 
elköteleződésnek és önmagatok fel-
áldozásának az útját: ez a kereszt 
útja. A kereszt útja a mindent vál-
laló Krisztus-követés boldogságá-
nak útja a mindennapi élet gyakran 
drámai körülményei között, az az 
út, amely nem fél a sikertelenség-
től, a kirekesztéstől vagy a magány-
tól, mert betölti az ember szívét 
Jézus teljességével. A kereszt útja 
Isten életének és stílusának az útja, 

amelyet Jézus végigjárat velünk 
egy olyan társadalom ösvényein 
is, amely nemegyszer megosztott, 
igazságtalan és romlott.

A kereszt útja nem egy szadoma-
zochista viselkedés! A kereszt útja 
az egyetlen út, amely legyőzi a bűnt, 
a rosszat és a halált, mert Krisztus 
feltámadásának ragyogó világossá-
gába torkollik, és megnyitja az új és 
teljes élet távlatait. Ez a remény és a 
jövő útja! Aki nagylelkűen és hittel 
járja, az reményt és jövőt ad az em-
beriségnek. Aki nagylelkűen és hit-
tel járja, az a remény és jövő magva-
it veti el. És én azt szeretném, hogy 
ti a remény magvetői legyetek!

Kedves fiatalok, azon a nagypén-
teken sok tanítvány szomorúan tért 
vissza otthonába, mások inkább vi-
déki házukba mentek, hogy elfelejt-
sék egy kicsit a keresztet. Kérdezlek 
titeket – mindannyian csendben 
válaszoljatok, szívetek mélyén –: 
hogyan akartok ma este visszatérni 
házatokba, szálláshelyetekre, sát-
ratokba? Amikor ma hazamentek, 
hogyan akarjátok találni magato-
kat? A világ néz minket. A ti felada-
totok, hogy magatokban válaszolja-
tok erre a kérdésre. ■
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Első emlékeim az Ifjúsági Vi-
lágtalálkozókról 2005-re ve-
zethetők vissza. Akkor, 11 

évesen emlékszem először, hogy 
templomokban láttam a plakátot, 
hirdetéseket a kölni találkozóról. 
Emlékszem, az otthoni, régi szá-
mítógépen rögtön beírtam a bön-
gészőbe, hogy koln2005.hu, amit 
a plakátokról leolvastam, mert kí-
váncsi voltam sok dologra ezzel 
kapcsolatban. A nagymarosi talál-
kozók, gyerekmarosok, más egy-
házmegyés és ifjúsági programok 
után tudtam, hogy egy ilyen talál-
kozó nagyon sok jó, de tényleg jó, 
feltöltő, igazi örömet adó program-
mal, pillanattal, találkozással van 
teli. Ezért szerettem mindig az ilyen 
programokat, találkozókat.

Ebből adódóan nyilván nagyon 
megörültem, amikor megtudtam, 
hogy lehetőségem van, sőt szer-
zetesként feladatom, hogy idén 
Krakkóba menjek a Szalézi Ifjúsá-

gi Mozgalom (Szalim) fiataljainak 
kb. 80 fős csoportjával. Hatalmas 
élmény volt együtt lenni több száz-
ezer, több millió fiatallal, együtt vo-
nulni az utcán, beszélgetni egy-egy 
rég nem látott vagy még soha nem 
látott arccal, vagy csak egyszerűen 
rámosolyogni, ráköszönni valaki-
re, vagy csak lepacsizni azokkal, 
akik éppen szembejöttek a járdán 
(vagy éppen az út közepén). Nagy 
élmény volt, és nagy élmény ez 
mindig, mert az egység válik szem-
mel láthatóvá ezáltal. Hogy minden 
különböző nemzetiség, nyelv, kul-
túra, lelkiségi csoport stb. együtt, 
egy valamiért, sőt egy Valakiért van 
itt, Jézus Krisztusért. Elsődlegesen 
azért jövünk, hogy Vele találkoz-
zunk. Találkozzunk elsősorban az 
Eucharisztiában, a szentgyónásban, 
az elmélkedésekben, katekézisek-
ben, találkozzunk azokban a sze-
mélyekben, akikkel találkozunk, 
akiket azért kaptunk, hogy velük 
együtt haladjunk végleges célunk 

felé, és együtt találkozzunk Jézussal 
egy nagy családként. Persze ren-
geteg nehézséggel is jár egy ilyen 
találkozó, nem könnyű ennyi em-
bert egyszerre irányítani, rengeteg 
türelem kell ahhoz, hogy tömegben 
együtt vonuljunk, hogy kivárjuk az 
egy órás sorunkat a vacsinál, és pl. 
vidám énekléssel eltöltsük addig az 
időt. Sok áldozatot is kell hoznunk, 
talán a szállás nem a legkényelme-
sebb, nyomorgunk a villamoson, 
elázunk a séta közben… sok ilyen 
példát fel lehetne hozni. De úgy 
gondolom, ha valaki igyekszik be-
fogadni azt a kegyelmet, amit a 
Jóisten csak úgy – pozitívan értve – 
ránk pazarol egy ilyen alkalommal, 
akkor ezek mellett a hatalmas dol-
gok mellett úgy eltörpülnek a hét-
köznapi kis nehézségek, hogy már 
nagyon könnyen el tudjuk azokat 
viselni és felajánlani a Jóistennek. 

Egy ilyen találkozónak valami-
lyen módon a Szentatya is mindig 

„Szeretsz-e engem?”
Az Ifjúsági Világtalálkozóról

Fr. Tóth Péter SDB
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a középpontjában áll. Ő köré gyűl-
nek a fiatalok, mint atyjuk köré, 
hogy köszöntsék őt, hallgassák őt, 
mint az Isten szóvivőjét, megfo-
gadják a tanácsait. Ez idén sem volt 
másképp. Ferenc pápa a tőle már 
megszokott módon hihetetlen len-
dülettel, lelkesedéssel és határozott-
sággal szólt a fiatalokhoz, rengeteg 
olyan dolgot mondott, ami nagyon 
aktuális, konkrét, és abban segít, 
hogy a fiatalok szebbé tegyék a ma-
guk életét, mások életét, szebbé te-
gyék a világot, és nagyon-nagyon 
boldogok legyenek! Én mégis most 
nem az ő beszédeiből emelnék ki 
valamit (bár lenne bőven kiemel-
ni, megfogadni, aláhúzni való…), 
hanem Stanisław Dziwisz bíboros-
nak, Krakkó érsekének prédikáci-
ójából, amit a találkozó nyitómisé-
jén mondott a fiataloknak. Többek 
között a szentmise evangéliumából 
kiindulva hangsúlyozta, hogy ezek-
ben a napokban itt Krakkóban Pé-
ter apostolhoz hasonlóan tőlünk 
is megkérdezi Jézus, mindenkitől 
személyesen, hogy ,,Szeretsz-e en-
gem?”. A mi feladatunk az, hogy 
őszintén, tiszta szívünkből vála-
szoljunk. Nekem aztán ez a kérdés 
sokszor eszembe jutott abban a pár 

napban ott Krakkóban, próbálok rá 
folyamatosan választ adni, és most 
itthon is úgy tekintek rá, mint egy 
olyan kérdésre, ami kulcsfontos-
ságú, amitől minden más, az egész 
életem függ! Igyekeznünk, igye-
keznem kell választ adni rá, és ha 
igent mondok, akkor vegyem is 
komolyan, ami ezzel jár, tegyem 
meg, amit Jézus kér: legeltessem az 
ő bárányait, segítsek nekik az úton. 
Szolgáljam őket abban, amiben 
szükségük van, vegyem észre szen-
vedéseiket, nehézségeiket, és igye-
kezzek enyhíteni rajtuk, ha mással 
nem, az egyszerű jelenlétemmel, 
azzal, hogy meghallgatom, hogy 
velük vagyok, hogy együtt érzek ve-
lük stb. Ezt a gondolatot hoztam el, 
viszem tovább az életemben mint 
útravalót az IVT-ről. 

Az irgalmasság kapcsán egy dol-
got szeretnék kiemelni: nekem sze-
mélyesen nagyon sokat adott a ta-
lálkozó témája. Megdöbbentő az a 
tény, hogy az Isten végtelenül, telje-
sen ingyenesen, a mi boldogságunk 
érdekében szeret minket, és arra 
hív, hogy miután megtapasztaltuk 
az ő irgalmát, az örömtől szinte 
automatikusan adjuk tovább ezt 

az ingyenesen irgalmas, örömet és 
boldogságot adó szeretetet. Hála Is-
tennek az egyetemi tanulmányaim 
kapcsán volt lehetőségem írni egy 
kis tanulmányt az IVT himnuszáról 
és emiatt egy kicsit jobban elmé-
lyedni benne. 

Szeretnék megosztani egy utol-
só gondolatot így zárásként ebből 
a himnuszból, pontosabban a dal 
videoklipjéből. A videó vége felé 
látható egy képkocka, amin egy 
édesanya takarja be nyugodtan 
alvó gyermekét. Erre a jelenetre, 
illetve ennek a fontosságára akkor 
jöttem csak rá, amikor már jó sok-
szor megnéztem a videót. Amikor 
fölfedeztem, nagyon megérintett, 
és azóta is nagyon tetszik. Az Is-
ten gyengédségét szemlélteti és azt 
a figyelmességét, ahogy őrködik 
az emberiség nyugalma felett. Az 
Isten, akit az édesanya jelenít meg 
a felvételben irgalmával – amit a 
piros-kék takaró jelképez – átöle-
li az emberiséget, aki emiatt teljes 
nyugalomban van, olyan nyuga-
lomban, mint egy alvó kisbaba. Na, 
ez az isteni irgalmasság, az Isten 
gyengéd, egyszerre atyai és anyai 
irgalmassága! Be tudod fogadni? És 
továbbadni? ■
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Milyen volt a gyerekkorod és 
a családi környezeted? Hova 
jártál iskolába?

Egy szerető, vallásos családba 
születhettem. Négyen vagyunk 
testvérek. Édesapám biológus, 
édesanyám pedagógus. Zuglói va-
gyok, a Bosnyák téri Páduai Szent 
Antal Plébániához tartozom. A 
közeli Liszt Ferenc zenetagozatos 
iskolában kezdtem meg a tanu-
lást. Nagyon hálás vagyok azért a 
zenei képzésért, amit ott kaptam. 
A szüleim fontosnak tartották az 
iskola mellett a különórákat is. 5 
évig zongoráztam. Edzésekre is 
jártam, de valahogy egyik sportot 
sem éreztem igazán a magaménak, 
így viszont rengeteget kipróbáltam. 
Szertornáztam, öttusáztam, teni-
szeztem, néptáncoltam, eveztem, 
még vívtam is. Hatodik osztálytól 
a Szent Gellértbe jártam, utána pe-
dig a Szent Imre Gimnáziumban 

töltöttem el négy szép évet. Ekkor 
már gitároztam, és alapítottunk egy 
rockegyüttest is. Szóval mozgalmas 
gyerekkorom volt.

Hogyan fogalmazódott meg benned 
a papi hivatás gondolata?

Ez számomra a ministráláshoz 
kötődik. Egyik alkalommal feláll-
tunk sorban az egyetemes könyör-
gésekhez, olyan 10.-es lehettem, és 
épp rám jutott az, hogy „Kérünk, 
Urunk, ébressz papi hivatásokat!”. 
Ez a néhány szó engem ott, akkor 
szíven ütött. Egyből az a gondo-
lat futott át a fejemen, hogy lehet, 
hogy én pap leszek.

Mennyire volt nehéz meghozni a 
döntést?

Eléggé. Először nagyon nem tet-
szett a gondolat. Unalmasnak kép-
zeltem el a papságot. Folyton mi-

sézni kell, meg hosszú és vontatott 
dolgokat csinálni. Ezt gondoltam. 
Igazság szerint csak a gimnázium 
utolsó félévében kezdtem el komo-
lyabban morfondírozni azon, hogy 
talán tényleg pap szeretnék lenni. 
Nagyon jó barátságba kerültem az 
egyik káplánunkkal – azóta is ő a 
lelkivezetőm –, és egyre több időt 
töltöttem a plébániai programok-
kal. A hittanos táborokba vezető-
ként mentem, ministránsvezető let-
tem, a gitáros énekkarban is egyre 
több szerepet vállaltam. Rájöttem, 

„Az ima nagyon sokat segített”
Tanúságtétel a 
papi hivatásról

Lőw Gergő

„Egyik alkalommal feláll-
tunk sorban az egyetemes 
könyörgésekhez, olyan 10.-
es lehettem, és épp rám ju-
tott az, hogy „Kérünk, Urunk, 
ébressz papi hivatásokat!”. 
Ez a néhány szó engem ott, 
akkor szíven ütött.”
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mekkora értéke van egy plébániai 
közösségnek.

Közben a Műszaki Egyetem Épí-
tőmérnöki Karára kezdtem el jár-
ni. Érdekelt a matematika, fizika, 
de egyre inkább azt tapasztaltam, 
hogy igazán a plébánián érzem ma-
gam a helyemen, az ottani dolgok 
foglalkoztatnak. Felfedeztem, hogy 
a szentmise milyen jól van felépít-
ve. Érdekelni kezdtek a szentek tör-
ténetei. Főleg egy könyv volt rám 
nagy hatással, amit Don Boscóról 
olvastam. Egyre erősebb hívást 
éreztem, hogy én is teljesen máso-
kért dolgozzam, és hogy segítsek 
másoknak az evangélium szerint 
élni.

De valahogy mindezt nehéz volt 
kimondani. Nem könnyű előállni 
azzal, hogy „pap akarok lenni”. Még 
magamnak se volt könnyű beval-
lani. És mit fognak szólni mások? 
Mit fognak szólni a barátaim? Ál-

landóan ez járt a fejemben. Ami-
kor viszont meghoztam a döntést, 
nagyon nagy szabadságot éreztem. 
Rájöttem, hogy nem függök attól, 
hogy mások mit gondolnak. Jézus 
az, aki a kezében tartja az életemet.  
Ő nagyon jól ismer, és tudja milyen 
adottságokkal rendelkezem.

Az ima nagyon sokat segített. Én 
is sokat imádkoztam, de biztos va-
gyok benne, hogy az is rengeteget 
számított, hogy mások imádkoztak 
értem, és hogy sokan imádkoznak a 
papi hivatásokért. Annyira azt érez-
tem, hogy volt egy ilyen hátszelem. 

Milyen jeleket tapasztaltál meg, 
amelyek azt mutatják, hogy jól dön-
töttél vagy korábban, hogy erre az 
útra hív Isten?

Óh, nagyon sokat. Például egy-
szer az egyik ministráns fiú a cso-
portomból, akiket vezettem, mond-
ta egy teljesen váratlan pillanatban, 
hogy szerinte jó pap lennék. Pedig 
nem is járt sokat a gyűlésekre. De 
több helyről is kaptam olyan visz-
szajelzéseket, hogy foglalkozhatnék  
lelki dolgokkal. Ami nekem most 
a legmeghatározóbb, hogy nagyon 
sok örömömet lelem a kispapi lét-
ben. A tanulásban is – nagyon érde-
kel a teológia. És úgy érzem, egyre 
inkább magamra találok. Például 
mindig is szerettem mélyebb té-
mákról beszélgetni emberekkel, ez 
is mostanában a helyére kerül.

Mi az, ami vonz téged a papságban?

Elsősorban a másokért való imád-
ság. Annyi helyzet van, amiben az 
ember tevőlegesen nem tud segíte-
ni. Akár a legegyszerűbbek is, mint 
hogy két ember szeresse egymást, 
vagy egy csoport megtalálja a közös 
hangot, vagy valaki be tudjon illesz-
kedni az osztályába. De ott vannak 
a sokkal nehezebb dolgok is, mint a 
válás vagy egy szerettünknek a ha-
lála. Én azt tapasztalom, hogy szük-
ség van papokra, akik egyszerűen 
velünk élik a mindennapjainkat, és 
Isten áldását közvetítik felénk. Ezt 
nagyon szívesen csinálnám. ■

Kedves Olvasók!
Szeretnénk újságunkban 
minél több hiteles vallo-
mást, tanúságtételt megje-
lentetni.

Kérjük, osszák meg velünk 
történeteiket! A tanúság-
tételeket beküldhetik a 
http://osvenymagazin.hu/
tanusagtetel/ címen talál-
ható űrlappal.

„Az ima nagyon sokat se-
gített. Én is sokat imád-
koztam, de biztos vagyok 
benne, hogy az is renge-
teget számított, hogy má-
sok imádkoztak értem, és 
hogy sokan imádkoznak a 
papi hivatásokért. Annyira 
azt éreztem, hogy volt egy 
ilyen hátszelem.”
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Sokféleképpen lehet beszélni az 
őszről. Kedvesen és vidáman, 
mint Kányádi Sándor a Valami 

készül című versében: „Elszállt a 
fecske, üres a fészke, de mintha most 
is itt ficserészne”. Móra Ferenc a me-
legebb vidékre való elvágyódásnak 
ad hangot: „Vége van a nyárnak/ hű-
vös szelek járnak/ nagy bánata van 
a/ cinegemadárnak.” Petőfi arról 
vall, hogy az ősz „szép, mint mindig 
énnekem”, Ady az ősz „beszökéséről” 
és „kacagásáról”, nesztelen „suha-
násáról” beszél. „Tövist virágzik az 
idő, mázsás ködöt a levegő” – ne-
hezedik ránk Szilágyi Domokos 
Ősz című verse. Az anakreóni ha-
gyomány egyik nagy vonulatában 
az ősz az öregség, a mulandóság 

feletti kesergés metaforájává válik. 
Akár a sokszínűség szépségét, akár 
az elmúlás fájdalmát vagy éppen 
az ezzel való szembenézést állítják 
a középpontba a versek, az ősz to-
posszá válása a művészetekben ta-
lán éppen azért lett lehetséges, mert 
valami olyan állandósult jelentést 
hordoz, amelyet mindnyájan érzé-
kelünk: véges emberi létezésünket. 
Petri György verse egészen különös 
módon illeszkedik a hagyományba. 

A szöveg két szerkezeti egységre 
épül: az első két sor megszólított-
ja (honnan hová törekszel) a vers 
végén válik láthatóvá: te, kallódó 
levélasszony. A középső rész egy 
hasonlat képi síkját tartalmazza. 

(mintha egy üvegpatkány…) A vers 
mindkét része a vajúdásról (vemhes 
has), valami  megszenvedett (zö-
rögve, veckelődve), ám a szenve-
désnek értelmét nem lelő (kallódó) 
folyamatról beszél. A termékenység 
és a terméketlenség ironikus ellen-
téte kerül tehát a vers fókuszába. Az 

Mulandóság 
és terméketlenség

Petri György: Egy őszi levélre

Zörögve, veckelődve
honnan hová törekszel –
mintha egy üvegpatkány
vonná vemhes, törékeny
hasát az úton át, te,
kallódó levélasszony?

Mihályi Anikó

„A termékenység és a ter-
méketlenség ironikus ellen-
téte kerül tehát a vers fó-
kuszába. Az üvegpatkány 
és a levélasszony meglepő 
szóösszetételek a befoga-
dót elgondolkoztatják, asz-
szociációk felé indítják.”
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üvegpatkány és a levélasszony meg-
lepő szóösszetételek a befogadót 
elgondolkoztatják, asszociációk felé 
indítják. Pilinszky János Introitusz 
című versében arról az üvegtenger-
ről olvashatunk, [(a bárány) „Vé-
gigkocog az üvegtengeren és trónra 
száll.”], amely a Jelenések könyvét 
invokálja: „A királyi szék előtt mint-
egy üvegtenger volt, kristályhoz ha-
sonló…” (Jel 4,6)  A bibliai metafora  
Pilinszkynél is Isten dicsőségéről 
és hatalmáról beszél. A Petri-vers 
üvegpatkánya egyszerre válik az 
üvegből készült, kissé giccses aján-
dék állatkák konkrét megnevezé-
sévé, ugyanakkor a „zörgölődve, 
veckelődve” haladó állat kifordított 
metaforaként éppen a dicstelen, 
méltóságát vesztett létezés megjele-
nítőjévé alakul. A levélasszony szo-
rosan kapcsolódik ebben az asszo-
ciációs mezőben az üvegpatkány 
képéhez. A Jelenések könyvében 
Szűz Máriát látjuk vajúdó asszony-
ként, míg azonban ott a nap, hold, 
csillagok, sasszárnyak hordozzák 
égi dicsőségét, Petri versében a 
„kallódás” motívuma társul hozzá. 
A patkány rendkívüli szaporasá-
ga, termékenysége kerül ironikus 
ellentétbe annak élettelenségével, 
üveg voltával, míg az asszony kal-
lódó levélként való létezése a ter-
mékenységtől megfosztott létezés 
metaforájává válik. Pilinszky verse 
kérdések sorát zúdítja a befogadó-
ra: „Ki nyitja meg a betett könyvet? 
Ki szegi meg a töretlen időt?” – kez-
dődik a vers. Mintha erre a töretlen 
időre rímelne Petri versének tö-
rékeny hasú üvegpatkánya, amely 
így az isteni egésszel szemben az 
emberi élet töredékességét, esen-
dőségét fejezi ki. A Pilinszky-vers 
nem tárgyalja a Jelenésekbeli Asz-
szony harcát a sátánnal, kizárólag a 

könyv és a bárány szerepel a vers-
ben. Petri versének levélasszonya 
és üvegpatkánya velük lép ironikus 
párbeszédbe. A könyv képe a Pi-
linszky-vers második versszakában 
is visszatér: „S ki merészel a csukott 
könyv leveles sürüjében, ki mer ku-
tatni?” A Petri-vers címében sze-
replő levél szó a Pilinszky-vers felől 
olvasva egyszerre sejteti az őszhöz 
tartozó lehulló falevél, valamint az 
ősszel írt üzenet/levél (maga a vers) 
jelentését. Így tehát a verset író al-
kotó ars poétikájává válik a szöveg, 
amelyben saját alkotói vajúdásáról, 
terméketlenségéről vall, a megszó-
lítás pedig ily módon önmegszólí-
tássá változik. A vers ritmusában, 
rejtetten az anakreóni hagyományt 
is megidézi, ugyanis a negyedik sor 
egy anakreóni hetesben szervező-
dik meg. A mulandóság fájdalma 
és a terméketlenség, a költői med-
dőség tapasztalata kerül így egymás 
mellé a versben. 

A paradoxon pedig éppen abban 
áll, hogy erről az élményről a ha-
gyományokat mozgósító, azokra 
szervesen épülő vers születésével 
reflektál a költő.  ■
Felhasznált irodalom:

Horváth Kornélia: Petri György költői 
nyelvéről

„A könyv képe a Pilinsz-
ky-vers második versszaká-
ban is visszatér: »S ki meré-
szel a csukott könyv leveles 
sürüjében, ki mer kutatni? «”

Mihályi Anikó 1965-ben született Kecs-
keméten, egyetemen a magyar-orosz sza-
konvégezett, ezen kívül lengyel nyelvész is. 
Jelenleg magyart tanít a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban, a Miért szere-
tem? – Vallomások művekről, irodalomról, 

szerzőkről című rá-
dióműsort szerda estén-
ként vezeti a Magyar 
Katolikus Rádióban, az 
Ösvény mellett A Szív 
című folyóirat szerzője 
is.

A szerzőről
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Szent István 
király

Államalapító királyunk 
életéről és munkássá-
gáról olvashatnak az 
alábbi, történelmileg 
hiteles cikkben.

Görög Álmos

Szent Istvánról, a keresztény 
magyar állam megalapítójáról 
kevés hiteles információ áll 

rendelkezésünkre. Annyi bizonyos, 
hogy Esztergomban születhetett 
a 970-es évek elején.  Az újszülött 
több évig, talán a serdülőkora elejé-
ig a Vajk nevet viselte. Ez egy török 
eredetű méltóságnév, jelentése: hős, 
vezér. Ha ugyanis azonnal, születé-
se után elnyeri a keresztséget, akkor 
nyilván  kizárólagosan csak keresz-
tény név kapcsolódna a szemé-
lyéhez.  István ezen első „pogány” 

neve külföldön is ismeretes volt, 
ugyanis egy német krónikás, Thi-
etmár Merseburgban jegyezte föl, 
hogy a magyarok királyát korábban 
Vajknak hívták.

Édesapja  Árpád ükunokája, Géza 
nagyfejedelem; édesanyja a nagy 
hatalmú erdélyi törzs vezetőjének, 
a gyulának a volt leánya. Bár mind-
ketten felvették a keresztény hitet, 
tévedünk, ha jámbor keresztény 
hívőként gondolunk rájuk. Géza 
továbbra is megőrizte régi hitét is,  
s „nemcsak a mindenható Istennek, 
hanem más istenségek különféle 
hiú képzeteinek is áldozott, s ami-
kor ezért főpapjától  szemrehányást 
kapott, azt állította magáról: eléggé 
gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt 
megtehesse…” (Thietmár) Édesany- 
járól pedig a már említett Thiet-
már elborzadva a következőket 

írta: „mértéktelenül ivott, és katona 
módjára ülve meg a lovat egy embert 
hirtelen haragjának túlzott hevessé-
gében megölt. Jobban tenné  e be-
szennyezett kéz, ha orsót forgatna, s 
őrjöngő lelkét türelemmel fékezné…”

Sarolt erőteljes személyiségét, 
férfias jellemét már források is 
megemlítik, sőt egyenesen azt ál-
lítják, hogy  férje helyett – nyilván 
annak öregsége, betegsége alatt – a 
hatalmat is megszerezte, s akaratát 
vallási kérdésekben is érvényesítet-
te: lévén, hogy őt még Erdélyben 
a bizánci rítus szerint keresztelték 
meg, szorgalmazta a keleti ortodox 
irányzat térnyerését. Erre utalhat a   
huzamosabb ideig  Magyarorszá-
gon tartózkodó Querfurti Brúnó 
azon megjegyzése, hogy „vezetése 
alatt kezdődött el a keresztény hit, 
de pogánysággal vegyült össze a be-

„A szülők ugyan politikai 
érdekből keresztények, de 
valójában a nyers erő, a 
pogány érzelmek és szoká-
sok, a nomád hagyomá-
nyok dominálnak. ”
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szennyezett vallás, és rosszabb kez-
dett lenni a barbárságnál ez a tétlen 
és bágyadt kereszténység…”

Ilyen lehetett az a családi környe-
zet, amely meghatározta a felnövek-
vő Vajk mindennapjait. A szülők 
ugyan politikai érdekből keresz-
tények, de valójában a nyers erő, a 
pogány érzelmek és szokások, a no-
mád hagyományok dominálnak. 

E fentiek alapján kevésbé hihető 
az, amit az első királyunkról  a ki-
sebbik István-legendában olvasha-
tunk, miszerint: „már gyermekkorá-
ban teljeséggel átitatta a grammatika 
tudománya”. Ez azt jelentené, hogy 
István a latin nyelv tanulmányo-
zásával foglalkozott volna. A na-
gyobbik legenda nem is említi ezt, 
csupán azt jegyzi meg, hogy „nőtt a 
gyermek gyámolítva királyi nevelés-
ben, átlábalva a kisdedéveket...”. Eb-
ben a korszakban azonban a királyi 
nevelés inkább fizikai, mintsem 
szellemi felkészítést jelentett: lovag-
lást, vadászatot, harci jártasság elsa-
játítását.  Bár a kettő nem zárja ki 
egymást, aligha lehetett a fiatal Vajk 
mellett olyan személy, aki őt a latin 
nyelvre és a kultúra értékeire tanít-
hatta volna.

A döntő, immár végérvényes for-
dulat a 990-es évek elejére tehető. 
991-es katonai veresége Gézát a ba-
jorokkal szembeni békülékenységre 
készteti. Ebben kulcsszerepet játsz-
hatott a bajor hercegi házzal rokon-
ságban álló prágai püspök, Szent 
Adalbert is, aki többször megfor-
dult Esztergomban. Ő volt az, aki 
Vajkot valamikor 994 és 996 között 
megkeresztelte, bérmálta, lelkive-
zetője lett. A magyar trónörökös 
valószínűleg édesapja nevéről  kap-

ta keresztségben az István elneve-
zést, ugyanis Géza keresztény neve 
István volt, amit jellemző módon  
nem használt. Karizmája, magas 
szintű műveltsége döntő befolyást 
gyakorolt a trónörökösre, aki szü-
leivel szemben a keresztény hitet 
őszintén elfogadta, s legbensősége-
sebb módon tudta megélni. Adal-
bertnek emellett komoly szerepe 
lehetett Gizella és István házasságá-
nak előkészítésében, s ő celebrálta 
a esküvői szertartást a bajorországi 
Sheyernben.  A prágai püspök mint 
lelkivezető  feladatának tarthatta, 
hogy Istvánnak olyan feleséget sze-
rezzen, akinek az oldalán biztos Ist-
ván hitének elmélyítése és kiállása 
a kereszténység mellett. E tekintet-
ben az Istvánnál kb. öt évvel fiata-
labb Gizella tökéletes választás volt. 

Édesapja, Civakodó Henrik bajor 
herceg feleségével  együtt őszintén, 
mélyen keresztény volt, négy gyer-
meküket is hasonló szellemben ne-
velték, ugyanis Gizella a házasság-
kötése előtt apáca szeretett volna 
lenni.

István és Gizella 996-os házassága 
korszakos jelentőségű. A bajor her-
cegnőt német lovagok, papok soka-
sága kísérte, akiknek  meghatározó 
szerep jutott majd az elkövetkező 
években. Géza az új német rokon-
ság elvárásának is eleget téve, sza-
kított a régi öröklési renddel (sze-
niorátus), miszerint a nemzetség 
legidősebb tagja örökli a hatalmat, 
s helyette a keresztény elveknek 
megfelelően az elsőszülöttségi jo-
got (primogenitúra) érvényesítette. 

Ennek értelmében 997-es halála 
után nem az idősebb Koppány, ha-
nem István követte a hatalomban. 
Az új idők szellemében Istvánt nem 
pajzsra emeléssel iktatták be a fe-
jedelmi tisztségbe, hanem nyuga-
ti szokás szerint karddal övezték. 
Ezután, jelentős részben német 
lovagokból álló seregével, valahol 
Veszprém vára közelében legyőz-
te Koppány lázadó seregét, majd a 
csatában megölt Koppányt négyfelé 
vágatta jelezve: így jár mindenki, 
aki kétségbe vonja uralmát.

Ezután koronát kért és kapott 
II. Szilveszter pápától, amelyet az 
III. Ottó német-római császár be-
leegyezésével küldött el.  Ugyanis 
ebben az időben a pápai hatalom a 
császártól függött, a Szentatya ilyen 
fontos kérdésben nem cselekedhe-
tett önállóan. A császári beleegye-
zést megkönnyítette, hogy III. Ottó,  
más német uralkodóktól eltérően, 
szakított a kereszténység erőszakos 
terjesztésével, nem kötötte azt a né-
met felsőség elismeréséhez. Dönté-
sét nyilván befolyásolhatta az Ist-
vánnal fennálló rokonsága is.

„Ezután koronát kért és 
kapott II. Szilveszter pá-
pától, amelyet az III. Ottó 
német-római császár be-
leegyezésével küldött el.  
Ugyanis ebben az időben a 
pápai hatalom a császártól 
függött, a Szentatya ilyen 
fontos kérdésben nem cse-
lekedhetett önállóan.”
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A koronázásra 1000 karácsonyán 
a mainzi ordo szerint került sor, 
mely után István hozzákezdhetett  
a független, minden idegen befo-
lyástól mentes magyar keresztény 
állam megteremtéséhez, illetve be-
fejezhette az édesapja által kezdett 
folyamatot. A korona, a királyi cím 
azt jelentette, hogy István mint szu-
verén dönthetett  országában   mind 
világi, mind egyházi ügyekben. A 
korabeli modern állam jellemzői 
közé tartozott a területi alapú köz-
igazgatás: ennek megteremtését 
szolgálta a vármegyék, várispán-
ságok szervezése,  a pénzverés: Ist-
ván német mintára ezüstdénáro-
kat hozott forgalomba,  az írásbeli 
ügyintézés: ha szerény mértékű volt 
is, de létezett: István korából 20 
oklevél maradt ránk, a törvényal-
kotás: Istvánnak két törvényköny-

vét ismerjük. S nem utolsósorban 
az egyházszervezés, az egyházi in-
tézményrendszer megteremtése: 
röviddel a koronázást követően a 
pápa jóváhagyta az esztergomi ér-
seki tartomány felállítását. Ezzel 
végérvényesen az is eldőlt, hogy a 
magyar egyház önállóan, német 
befolyástól mentesen kelt életre. Az 
érseki tartományban az esztergo-
mi székhelyen kívül a veszprémi, a 
győri, a pécsi, a kalocsai, az erdélyi, 
egri, csanádi püspökségek létesül-
tek.  (A bihari, váci püspökségeket 
minden bizonnyal István halála 
után szervezték.) Az egyház műkö-
désének anyagi feltételéről a király 
gondoskodott: hatalmas földbirto-
kokat adományozott, s elrendelte az 
egyházi tized fizetését is. A hitélet 
terjesztését szolgálta azon rendel-
kezése is, melynek értelmében min-
den tíz falu építsen egy templomot, 
amelyekben a ruhák, oltárterítők  
biztosítása a király feladata volt. A 
keresztény szokások, vallásgyakor-
lás elfogadását, számtalan törvény-
cikkelyével igyekezett biztosítani: 
intézkedett a vasárnap megtartá-
sáról. Aki ezen a  napon dolgozott, 
annak ökrét, lovát, ekéjét el kellett 
venni. Vasárnap az öregeken és 
a tűz őrzőin kívül mindenkinek 
templomba kellett mennie. Aki el-
mulasztotta, „azt verjék meg és nyír-
ják kopaszra” (István törvényei).

Ha  az istentisztelet közben be-
szélgetett, nem figyelt, ha főrendű 
volt, meg kellett feddni, ha közren-
dű, akkor hajlevágással vagy korbá-
csolással büntették. Törvény írta elő 

a böjt megtartását is, aki ezt elmu-
lasztotta, egy heti koplalással lakolt. 
Büntette a nomád szokás szerint 
elfogadott leányrablást, özvegyek 
házasságra kényszerítését, a több-
nejűséget, a varázslók, vajákosok 
tevékenységét.

A világi egyházszervezet megte-
remtése mellett  számos kolostor 
is létesült hazánkban. Az elsőt, a 
pannonhalmi bencés kolostort még 
Géza idején kezdték építeni, de Ist-
ván uralkodása elején fejezték be. 
Ezt követte a  pécsváradi, a bakony-
béli, a zalavári alapítása, hogy csak 
a legfontosabbakat említsük. 

Istvánnak azonban az állam- és 
egyházszervező tevékenysége, a bé-
kés alkotás, építkezés mellett szám-
talan külső és belső háborút kellett 
vívnia. S kevesen tudják, hogy ő 
volt talán az egyetlen magyar ural-
kodó, aki mindegyiket győztesen 
fejezte be. Térdre kényszerítette 
nagybátyját, Prokujt, az erdélyi 
gyulát, hadvezére Csanád révén 
leverte a Maros környéki hatalmas 
nomád fejedelmet, Ajtonyt. Győz-
tesen harcolt a lengyelek, bizánci 
szövetségben a bolgárok ellen. S 
katonai sikereit betetőzte a sógora, 
II. Henrik  halála után trónra lépő 
új német-római császár, II. Konrád 
1030-as támadásának visszaveré-
se, mely során a magyar csapatok 
Bécsig űzték a hódítókat. Ezen ese-
ményhez kapcsolódik István neve-
zetes felajánlása: Magyarországot 
Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Boldog Gizella és Szent István ábrázolása a koronázási paláston

„Törvény írta elő a böjt meg-
tartását is, aki ezt elmulasz-
totta, egy heti koplalással 
lakolt. Büntette a nomád 
szokás szerint elfogadott 
leányrablást, özvegyek há-
zasságra kényszerítését, a 
többnejűségét, varázslók 
vajákosok tevékenységét.”
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Egyházunk történetéből

Első uralkodónk számtalan gond-
ja, tevékenysége mellett nem fe-
lejtkezett meg hite mindennapi 
megéléséről, s a krisztusi erények 
gyakorlásáról sem:  A nagyobb Ist-
ván-legenda erről a következőket 
írja: „hívő férfiú volt, aki minden 
cselekedetében teljességgel Istennek 
szentelte magát… Az irgalomnak és 
kegyességnek oly szélesre tárt kar-
jaival ölelte át Krisztus szegényeit, 
sőt bennük Krisztust, hogy egyetlen 
vendég vagy zarándok sem távozott 
tőle szomorúan jósága vagy valami-
lyen vigasz nélkül. A szűkölködők 
felsegítésére mindennapos állandó 
költséget határozott meg, az éjszakát 
virrasztásában tevékenyen és vidá-
man volt szokása tölteni, Krisztus 
híveinek a lábát mosogatva, a sze-
gények keblébe alamizsnát dugva… 
valahányszor csak fülébe jutott vala-
kinek a betegsége, orvosság gyanánt 
küldött neki valamit, ami épp a keze 
ügyébe került, egy darabka kenyeret, 
gyümölcsöt vagy gyógyfüvet, azzal 
a meghagyással, hogy keljen fel gyó-
gyultan... Mindig úgy viselkedett, 
mintha Krisztus  ítélőszéke előtt állna, 
az ő jelenlétét látta lelki szemei előtt 
tiszteletet parancsoló arcával, és bi-
zonyította, hogy Krisztust hordozza 
az arcán, Krisztust szívében.,Krisz- 
tust minden cselekedetében…”

István teljes emberi életet mond-
hatott magáénak, a közügyek in-
tézése mellett a családi örömök-
ben  és sajnos tragédiákban is volt 
része. Gizellával 42 évig tartó bol-
dog házasságban élt. Nászukból öt 
gyermek született, de csak Imre fia 
érte el a felnőttkort. A trónörököst 
gondos nevelésben részesítette. 
Valószínűleg  Gellért püspök ké-
szítette fel az uralkodásra, s mint 
köztudomású, számára készítette az 
Intelmeket, hogy királyként  milyen 
elveket kövessen, ha majd átveszi a 
kormányzást. A sors azonban más-
hogy akarta: Imre 1031-ben vad-
kanvadászaton balesetben életét 
vesztette. Ez érthető módon telje-
sen megtörte: testét betegségek tá-
madták meg, nehezen tudott járni. 
Ebben a helyzetben kellett gondos-
kodni az utódlásról. Mellőzte ro-
konát,  a  csak látszólag  keresztény 
Vazult, aki csalódottságában me-
rényletet követett el ellene. István-
nak immár harmadik rokonával 
kellett leszámolni. Minden lehető-
ségre gondolva Vazult megvakít-
tatta, megsüketíttette, uralkodásra 
alkalmatlanná tette. Választása az 
unokaöccsére, az udvarában élő, a 
katolikus hit buzgó képviselőjének 
gondolt Orseolo Péterre esett. Mint 
tudjuk ebben az esetben ez nem 
volt szerencsés döntés…

Milyen ember is volt István? A 
forrásokból ellentmondásos egyé-
niség képe bontakozik ki.  Ha az 
állam, ha a keresztény vallás érdeke 
megkívánta, rendkívül kegyetlen is 
tudott  lenni. Ugyanakkor vallásos 
meggyőződésétől vezetve gyak-
ran mutatkozott könyörületesnek, 
irgalmasnak. Amikor az elfogott 
nagybátyja Prokuj gyula fogságából 
megszökött, utána küldte feleségét. 
Az egyik kortárs német krónikás 
őszinte csodálattal jegyezte meg: 
„Sohasem hallottam még másról, aki 
ennyire kímélte volna a legyőzöttet.”  
Más, külföldi források is kiemelik  
bőkezűségét, szelídségét, vendég-
szeretetét, amellyel a Jeruzsálembe 
tartó zarándokokat fogadta. Azt 
is megemlítik róla, hogy bulgáriai 
hadjárata idején, míg emberei fosz-
togattak, ő egy templomba ment,  
ahonnan egy ereklyét hozott magá-
val.

István egyetlen, talán hiteles képi 
ábrázolása  a koronázási paláston, 
az eredetileg a székesfehérvári egy-
ház számára készült miseruhán 
maradt ránk. Ez 1031-ben, tehát fia 
halálának évében készült. A palás-
ton szent királyunk beteg, szemét 
tágra nyitó, bajuszt, szakállt viselő, 
alacsony, hajlott hátú öregember-
ként tekint ránk. Pedig még alig 
múlt ötvenéves, de ez akkoriban 
még magas életkornak számított.  

Nagy királyunk 1038. augusztus 
15-én halt meg. A kortárs magya-
rok nem értették meg őt, életfor-
májuk, hitük kényszerű megvál-
toztatása miatt sokan gyűlölték, 
ezen még az 1083-as szentté avatása 
sem változtatott. Hosszú évszáza-
dok kellettek ahhoz, hogy tisztelete, 
kultusza kialakuljon, hogy a valaha 
élt legnagyobb, legsikeresebb ál-
lamférfiként tekintsünk rá. Nincs  
Besenyőország, nincs Kunország, 
nincs Úzország, s más hatalmas no-
mád népeknek is legfeljebb csak a 
nevét ismerjük.

Ugyanakkor, ha megcsonkítva is, 
de létezik Magyarország, s ez István 
nélkül nem lenne lehetséges. ■

A Szent Jobb ereklyetartóban



„Isten elengedett bennünket, 
és mi feléje zuhanunk.”

Friedrich Dürrenmatt


