Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívbıl jövı imáit, és segítsd törekvéseinket!
Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülı templomunk égi közbenjárója lehessen!

„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt,

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük!”

MÉGIS
2013. karácsony

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„A becsületesség s ıszinteség sebezhetıvé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!” (Calcuttai Boldog Teréz)

A SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA
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PÜSPÖK ATYA LEVELE
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ÁLOM ÉS VALÓSÁG,
AVAGY EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VENDÉGE VOLT A 30 ÉVES

Három éve dédelgetett álom vált valóra december 21-én az új templomunkban. A Boldog II. János Pál pápa
emlékére épült új templom csordultig
megtelt vendégekkel – érdeklıdıkkel,
rajongókkal, barátokkal, családtagokkal és természetesen, magukkal a szereplıkkel. A földszint és a karzat egyaránt megtelt. Jellemzı az érdeklıdésre, hogy sokan a földön ülve, illetve a
folyosókon és a lépcsıkön állva élvezték a 160 tagú kórus és zenekar elıadását.
Haáz Sándor karnagy szerény nagyvonalúsága és segítı szándéka, valamint Berlinger Gábor, a budakeszi
Szentegyházi Gyermekfilharmonikusokért Alapítvány kurátorának támogató közremőködése nélkül azonban nem
lett volna könnyő megszervezni a koncertet, adventi koncertre megnyerni a
Filit. A koncert sikerét a fellépı kórus
és zenekar óriási népszerősége és rajongóinak népes tábora szavatolta.
Szentegyháza Székelyföldön található - a világ legmagasabban fekvı magyar városa (860 m). Valaha bányászatból és vaskohászatból éltek lakói,
míg manapság fakitermeléssel, állattenyésztéssel, idegenforgalommal foglalkoznak vagy megélhetésüket más
városban, faluban keresik. A Madarasi
Hargita népszerő kirándulóhely, de a
város nevezetessége 30 éve mégis a
Fili ( www.fili.ro, www.fili.hu )!

FILI

Haáz Sándor tanár úr 1978-ban került Szentegyházára mint az általános
iskola ének-zene tanára. Haáz Sándor
karnagy alapította a Filit a szentegyházi Mártonffi János általános iskola
ének- és zenekarának egyesítésével. A
Gyermekfilharmónia
megalakulása
után az együttes gyorsan ismert lett
Székelyföldön, majd Erdély egész területén. 1990-ben utaztak elıször külföldre – Magyarországra, az anyaországba. Ezt követıen több koncertet
adtak Európa különbözı városaiban
(Pozsony, Kassa, Bécs, Passau, München, stb.), 2005-ben Törökországba is
eljutottak.
Énekeltek a bécsi Stephansdomban
és – a „Gyermekhangok Európáért”
turné keretében – 2011-ben Brüsszelben, a Belga és az Európai Parlament
épületében is. Idén nyáron már vendégeskedtek Pátyon, amikor június 4-én,
a Parlament elnökének meghívását elfogadva, zártkörő ünnepi koncertet adtak a Parlament Kupolatermében, a
Szent Korona mellett, a Magyarországra akkreditált külföldi nagykövetek és
diplomaták elıtt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
Turnéik alkalmával minden magyar
településen ünnepi hangulat fogadja a
Filit. Így volt ez idén nyáron Nyíregyházán, Gyomaendrıdön, Újkígyóson,
Hódmezıvásárhelyen és Gyulán, ko-
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rábban Budapesten, Budakeszin, Vácon, Dabason és Debrecenben is.
Haáz Sándor tanár úr életútját kitüntetések, díjak sora „szegélyezi”, melyek közül néhány:
• Magyarok
Világszövetsége
MVSZ díj (1993)
• Pro Cultura Hungarica emlékplakett (1997)
• Szentegyháza Városi Tanácsa –
Pro Urbe díj (2002)
• Magyar Örökség díj (2003)
• Bartók Béla Emlékdíj (2006)
• A Tehetségek Szolgálatáért
Életmődíj (2010)
• A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje, Polgári tagozat (2011)
A Gyermekfilharmónia tagjának
lenni megtiszteltetés Szentegyházán. A
gyerekeknek nemcsak zeneileg, de iskolai elımenetelükben is meg kell felelniük a Tanár úr szabta szigorú feltételeknek. A gyerekek általában az iskolapadból indulnak a turnékra és oda is
érkeznek vissza egy, a buszon eltöltött
éjszakát követıen. Légkondicionáló
berendezést csak ritkán használhatnak,
hogy a gyerekek útközbeni betegségeit
lehetıleg elkerüljék. Ez nyáron, a 3540 fokos hıségben különösen embert
próbáló.
Szentegyházán máig nincs zeneiskola. Az ifjú zenészek a Múzeum Szállóban található Tanulók Háza képzésein
tanulhatnak hangszeres zenét és kórus
muzsikát. Ugyanitt bútorfestést is oktatnak. A kórus a turnékat adományokból és a Múzeum Szállóban, va-

lamint a Filiházban található kiadó
szálláshelyek bevételeibıl finanszírozza. Ezekbıl a bevételekbıl és szülıi
támogatásokból vásárolnak hangszereket, melyeket kölcsön adnak diákjaiknak. A diákok zenei oktatását Haáz
Sándor mellett a korábbi tanítványok
végzik.
A Fili tagjainak saját jelvényük,
nyakkendıjük,
egyenruhájuk
és
Facebook, illetve weboldaluk is van.
Turnékon a gyermekek útinaplót vezetnek, melyek sikeres mondatai helyet
kapnak a Filharmónia honlapján.
A kórus a nemzeti összetartozás
szimbóluma. A Fili 2003-ban Magyar
Örökség díjat, 2006-ban Bartók Béla
Emlékdíjat, idén, 2013-ban Örökség
Serleg elismerést kapott. Eddigi 30 éve
alatt az együttes több, mint hétszáz
koncertet adott otthon és külföldön.
Pátyon az egyházközséghez tartozó
családok adtak szállást a gyerekek és
kísérıik egy csoportja számára. A csoportkép a búcsú pillanataiban készült.
A szeretetvendégség nyáron és most is
igazi élményt nyújtott a résztvevı családok számára. Sok esetben életre szóló barátságok is szövıdtek.
A koncert végén szőnni nem akaró
vastaps búcsúztatta a stílusosan, zenére
kivonuló székely együttest. Reméljük,
egyszer újra ellátogatnak Pátyra.
Páty, 2013. december 22.
Kıvágó István szervezı
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GONDOLATOK EGY KONCERT KAPCSÁN
Egy éve kezdıdött. Gábor atya
azonnal csatlakozott az ötlethez,
igent mondott és megkérte Istvánt,
mindent tegyen meg, hogy az adventi koncert Pátyon megvalósuljon.
Úgy gondolom, sikerült. Olyanynyira, hogy a nem várt tömeg jóformán szétfeszítette a falakat, a
közönség tombolt, a polgármesternek nem jutott ülıhely, az államtitkár a földön ülve nézte végig az
elıadást.
Fél hétkor látszott, itt „baj” lesz.
Tele volt a templom, helybeliek és
messzebbrıl jövık már megtöltötték
az ülıhelyeket. Hú, mi lesz itt kezdésig… Csak jöttek, jöttek, a környéken már egy szem parkolóhely
sem volt. Még szerencse, hogy elıre
szóltunk a körzeti megbízottnak,
segítsen, ha tud. Tudott, sıt beszervezte a polgárırséget, különösebb
gond nélkül lezajlott az autók hadának érkeztetése, parkoltatása és távozása.
Nagy volt a dilemma: adventi
koncert kell-e nekünk a legnagyobb
készülıdés közepén, tulajdonképpen
a legrosszabb idıpontban? „Fejeljük” meg az adventi készülıdést
koncert elıkészítéssel, szállásszervezéssel és a folyton változó létszámmal való szembesüléssel? Kinek kell ez? Lesznek elegen? A
plusz száz szék és tíz sörpad nem
fog ott árválkodni szégyenszemre?

Azzal a jólesı tudattal raktuk helyére szombaton délelıtt az utolsó
széket is: mindent megtettünk a siker érdekében. Úgy véltük, mindenre gondoltunk.
De nem. Nem számoltunk azzal,
hogy a csendben, de tudatosan megszervezett reklám és maga a fellépı
ennyire hatni fog. Valaki megkérdezte: lesznek plakátok a faluban?
Nem. Ahová kellett kirakattuk, önkormányzat, mővelıdési ház, gazdabolt, lángosos, hogy néhány példát kiemeljek. Elvittük a szóróanyagot Budakeszire, ottani segítıink kiváló munkát végeztek. Szintúgy néhány budapesti iskolában.
Az európai hírő együttes úgy látszik, vonzza az embereket. Merem
remélni, hogy a pátyi új templom is.
A cél az volt, hogy a színvonalas
mősorral frissen használatba vett
templomunkat is megmutassuk mindenkinek, akit ez érdekel. Sokan
csak az elıttük állók vállát látták,
ám számukra is felejthetetlen a 150
gyermek nagyszerő együtt zenéléseéneklése, az ebbıl áradó erı, az
elvenen megélt magyarságtudat.
Nálunk járt a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia 2013. december 21-én este.
Köszönjük.
RL
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KARITÁSZ HÍREK
A Szent Erzsébet napi győjtés alkalmával annyi élelmiszer győlt öszsze, hogy 60 nyugdíjasnak, illetve
családnak tudtunk egyenként mintegy
15 kg-os élelmiszercsomagot ajándékozni. Isten áldása kísérje mindazokat, akik adományokkal segítettek és
a Boldog II. János Pál karitász csoport önkénteseinek áldozatos munkáját, amely lehetıvé tette ezt az „akciót”.
Köszönjük továbbá az óvoda felajánlását. İk játékokat és ruhákat
győjtöttek rászorulóknak. Ezekbıl 13
család kisgyermekeinek jut ajándék a
karácsonyfa alá, melyet szintén eljuttattunk már a családoknak.

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen
terjesztett idıszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelıs szerkesztı: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
www.ude.hu
Közösségünket érintı értékes írásokat szívesen
közlünk
A nyomtatást támogatta:
Emberi Erıforrások Minisztériuma
(NEA-KK-12-M-0979)

Az új templomba való beköltözéssel új lehetıségek nyílnak számunkra.
Nagyon szeretnénk kisiskolásoknak
rendszeres játszódélutánokat tartani,
illetve megszervezni a ruhaosztást.
Nagy szeretettel várunk sorainkba
mindenkit, akit érdekel a tevékenységünk, és szívesen bekapcsolódna a
munkánkba. Következı összejövetelünk január 13-án 6 órakor lesz. Ezen
az alkalmon megbeszéljük aktuális
feladatainkat, terveinket, örömeinket,
gondjainkat. Fogadóóráinkat továbbra
is minden hétfın délelıtt 10-11 óráig
tartjuk. Az elsı csütörtöki imaórákon
együtt imádkozunk gondozottjainkért
is.
Schumicky Ildikó
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„ÉV VÉGI HÁLAADÁS” – 2013
AZ ÉV SORÁN ELHANGZOTT HIRDETÉSEK TÜKRÉBEN

Elhangzott a záró könyörgés, már csak
az áldást várjuk és indulnánk utunkra: ki
reggelizni, ki pedig a CBA-ba sietne…
De nem: következik a hirdetések – sokaknak végeláthatatlannak és követhetetlennek tőnı – sora. Minek ezt mind elmondani – gondoljuk akkor. Talán oda
sem figyelünk. Majd: errıl én miért nem
tudtam, miért nem mondta senki – háborgunk magunkban késıbb.
Akkor ott a sok elhangzó hirdetésnek
– utána az egyházközségi levelezılistára
elküldött és a hirdetıtáblá(ko)n megjelenített változat(ok)nak – az a célja, hogy
mindenkihez eljusson az az információ,
amire éppen neki van szüksége. És minek a többi? Hogy tudjuk, mi az, amire
éppen nekünk van szükségünk!
Itt és most az év során elhangzott hirdetések „tömörített” felidézésével az a
célom, hogy felvillantsam mindazt a
gazdagságot, amely egyházközségünk
mindennapi életét és munkáját jellemzi.
Örüljünk neki így év vége táján, amikor
összegzést szokás készíteni, és ha most
tudunk örülni, akkor ne bosszankodjunk
akkor sem, amikor egy-egy sietıs vasárnap reggelen túl soknak érezzük a ránk
zúduló információk áradatát…
Következzék hát a „lajstrom” – elsıként is a lelki és közösségi programok
havonkénti bontásban!
JANUÁR
• kezdıdik az év és kezdıdik

•

 a nyári tábor elıkészítése – egy,
a családok igényeit felmérı kérdıívvel
 a családos farsang szervezése –
a gyerekek és a kicsit „idısebb
gyerekek” hetenkénti táncpróbáival
 a jegyesoktatás – Zsámbékon
több plébánia összefogásával
nem maradhat el a keresztény egyházak közös kezdeményezéseként
létrejött ökumenikus imahét sem –
a helyi hagyományokat követve a
református testvérek a soros házigazdák

FEBRUÁR
• létrejön az ez évi elsı barlangtúra –
négykézláb és csúszva-mászva
• már nemcsak a táncpróbák zajlanak, hanem maga a farsangi mulatság is lezajlik
MÁRCIUS
• javában tart a nagyböjt
 péntekenként keresztútjárás – a
plébánia egy-egy közösségének
vezetésével
 lelkigyakorlat – Almásy Tamás
atya gondolatébresztı elıadásával
• a Szent Három napnak is megvannak a maga hagyományai
 virrasztás nagycsütörtökön
 a szentsír ırzése nagyszombaton
napközben
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 kerékpáros túra = a környezı települések templomainak szentsírjait keresik fel az edzettebbek
ÁPRILIS
•

mozgalmasan „pihenjük ki” a húsvét ünnepét
 átmenetileg búcsúzunk az új
templomtól, ahol a az ünnepnapokat töltöttük
 az április 14-i szentmisével végleg búcsúzunk a régi templomtól
 ideiglenesen a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés
Háza kápolnájának „albérlıivé”
válunk

MÁJUS
• Áldozócsütörtökön már itt tartjuk –
az egyházmegyei kezdeményezéshez csatlakozva – a szentségimádást
• munkásmajális keretében igyekszünk az új templom környezetét
esztétikusabbá tenni
• rákészülésként többen az elızı
hétvégét lelki feltöltıdéssel töltjük
– családi körben párunkkal, együtt
a környezı településekrıl érkezett
házaspárokkal, Óbudaváron
• az adventre is készülünk már: a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia ad majd koncertet az új templomban – egyelıre szállásadó családok kerestetnek
JÚNIUS
• a „vízi szezon” rendhagyó
vízitúrával kezdıdik: a Vadkacsa
Vízitelep árvíz utáni takarítását
végzik az arra vállalkozók

• nemcsak készültünk rá – el is utazunk nyári táborunkba a Mátra lábához
JÚLIUS – AUGUSZTUS
• nyári szünet „alapjáraton”
SZEPTEMBER
• indul a tanév, szervezıdik a hitoktatás
• a „vízi szezon” igazi kenu-túrával
zárul
OKTÓBER
• birtokba vesszük az új templomot
– az alkalmat Boldog II. János Pál
ünnepén fıpásztori szentmisével
ünnepeljük
NOVEMBER
• „helyünket keressük az új templomban” – alakítjuk szokásaink új
rendjét
DECEMBER
• peregnek az év talán legsőrőbb
napjai
 adventi gyertyagyújtások elıször az új templomban
 szálláskeresés házról házra járva
 Fili koncert
 betlehemes
 az ünnep liturgiái
 borszentelés a Pincehegyen
 szilveszter
És mindaz, ami valamennyi hónaphoz
bekerülhetett volna – rendszeres alkalmaink:
• gyermek- és ifjúsági szentmise
minden hónap utolsó szombatján;
• közös rózsafüzér imádság elsı
péntekenként, májusban és októberben a szentmisék elıtt;
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• engesztelı imaóra elsı csütörtökönként;
• a családcsoport és az asszonykör
találkozásai;
• énekpróbák – ha nem is mindig
rendszeresen, de gyakran.
Elhangzottak az egyházmegye, sokszor a környezı települések programjai,
a mindannyiunk figyelmére számot tartó
országos események. Volt amelyiken
részt is tudtunk venni, volt amelyikre talán nem futotta idınkbıl – de már csak
az, hogy hallottunk róla bekapcsolt minket a tágabb egyház, egyházunk életébe!
Ízelítıül – most közel sem a teljesség
igényével – néhány példa:
• lelkigyakorlatok a környezı településeken – gyerekeknek karácsony és húsvét elıtt Budajenın,
felnıtteknek
Perbálon
és
Zsámbékon;
• koncertek a szomszédos falvak
templomaiban – Budajenın, Telkiben, Zsámbékon;
• az egyházmegyei családtalálkozók
sora;
• a Katolikus Társadalmi Napok
rendezvény.
Sokszor csak megemlítettük ıket és
jeleztük, hol található bıvebb információ
róluk. Így az érdeklıdık felkaphatták rá
a fejüket, utánajárhattak a részleteknek
és mindnyájan egy kicsit „képbe kerültünk”.
Aztán ott voltak az elmaradhatatlan
szolgálati közlemények – takarításról,
rendrakásról, testületi és karitász győlésrıl, a helyi és országos győjtésekrıl, a

hitoktatás rendjérıl, a környékbeli katolikus iskolák felvételi rendjérıl. Zajlott
az élet és folyamatosan érezhettük, hogy
halad elıre a „nagy projekt”, épül és készül az új templom.
A katolikus sajtó és könyvek terjesztését is sokszor a hirdetések segítségével
oldottuk meg – legyen szó a Szentírásról,
a heti-havi lapokról vagy az egyház ifjúsági katekizmusáról. És persze „minden
szentnek maga felé hajlik a keze”: nem
egyszer szóba került a Mégis is…
Végül, de talán nem utolsó sorban ott
voltak azok az apró-cseprı, lényegtelennek tőnı, de mégis hasznos információk
mint a szentmisék idıpontjának esetleges változásai, a böjti fegyelem vagy éppen az óraátállítás.
Végigolvasni is kimerítı – gondolhatjuk. Hát még végigcsinálni! Nem csoda
hát, ha fáradtak vagyunk, és fáradtságunkban talán fásulttá, csüggedtté, feszültté és ingerlékennyé váltunk. Nem
csoda – pusztán emberbıl vagyunk. És
mégiscsak csoda, mert mégiscsak megtettük.
És ha megtettük az idén – az İ erejével és támogatásával, erınkön felül és
annak teljes elhasználásával –, akkor
bízhatunk, hogy İrá hagyatkozva meg
tudjuk tenni jövıre is. Ez lehet erıforrásunk a JÖVİRE!
De addig is hálás szívvel örülhetünk és
pihenhetünk meg a születés ünnepén…
RSJ
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SZILVESZTERI ELİZETES
Szeretnénk az idei egyházközségi
szilvesztert az új templom birtokba vett
és használható közösségi tereiben megtartani. Tudjuk, hogy a részbeni használatba vétel miatt ez szükségszerő önkorlátozást igényel. Kérünk mindenkit, aki
ezen a közös óévbúcsúztató mulatságon
részt szeretne venni, hogy ezeket a nehézségeket nézze el és vegye figyelembe: a templomtér teljesen nyitott, a
szentély és a kerengı nincs egymástól
elkülönítve, nyílászáróval leválasztva.
Nem lenne méltó a szentélyben mulatozni, annak ellenére, hogy bukdácsolásainkat a Jóisten biztosan mosolyogva
szemléli.
A programokra rendelkezésre áll a
földszinti közösségi terem, melyet most
leginkább a karitász használ, valamint
az emeleti hittan terem és az emeleten a
túloldalon a „játék” terem.
Így a tervünk az, hogy a földszinti terem lenne a bázis, itt győjtenénk össze
a batyus ételeket, italokat, itt tudnánk a
közös programokat lebonyolítani. A
fenti hittan terem lehetne az eddigi szilveszterek alkalmával már megszokott
kártyázás, társasjátékozás színtere, és
természetesen,
aki
csocsózni,
pinpongozni szeretne elvonulhat a „játék” terembe.
Az „összedobott-hozott” ételek mellett szeretnénk, ha sikerülne az új év
elsı ételét, a lencselevest, melyet elıre
elkészítenénk, közösen elfogyasztani.

Nem maradhat el az idei közös szilveszterbıl az autós tájékozódási verseny sem, így megrendezzük a jubileumi V. PRKE Georallye-t.
A fentiek figyelembe vételével az
egyházközségi szilvesztert a következıképpen tervezzük:
• reggel 9 óra: V. PRKE Georallye,
autós szakaszok, várható befejezés 13 óra
• délután 14.30: íjászat a templom
alatti területünkön, amennyiben a
biztonságos feltételeket ki tudjuk
alakítani
• 17.00 óra: év végi hálaadás a
templomban
• 18.00 óra: óévbúcsúztató mulatság a közösségi terekben, benne
az V. PRKE Georallye „tantermi” fordulója, és sok-sok közös
játék
• 0.00 óra: Himnusz, Szózat, közös
ima
• 0.10 óra: pezsgızés, majd az újévi lencseleves közös elfogyasztása, ezt követıen, pedig zene,
tánc, ameddig bírjuk
• 2014.01.01. 9 óra: újévi szentmise a templomban
• a szentmisét követıen morzsabuli
és takarítás, rendrakás.
Reményi László
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A HÁROM ÁTVÁLTOZÁS
Ábrám istenfélı ember volt. Azidıtájt
ugyan mindenki félt az ismeretlen hatalmaktól, az istenektıl, de Ábrám ezen
túl megsejtett valamit. Megsejtette, hogy
a világ érthetetlen dolgai is valami egységes rendbe illeszkednek. Ahol pedig
rend van, ott lennie kell egy rendrakónak
is. Ez a Rendrakó az Úr. Ábrám tehát
keresni kezdi az Urat a világ jelenségei
mögött. Az Úr méltányolja ezt, és Ábrám mélyen megtisztelı módon az Úr
szövetségese lesz. Az Úr pedig ígéretet
tesz immáron Ábrahámnak. Elıször,
hogy megsokasítja ıt, s utódai olyanok
lesznek, mint az ég csillagai. Majd azt is
megígéri, hogy a meddı és idıs SáraiSára szülni fog.
Az Úr pedig megtartja ígéretét: Ábrahámnak és Sárának fia születik. Ábrahám kalandos életét a Biblia rövid novellákban meséli el, de ezekbıl a közemlékezet szinte egyedül az Ábrahám áldozata címőt emeli ki. Mit üzen vajon ez a
népmesére emlékeztetı kegyetlen történet?
Ábrahám több alkalommal találkozott
és beszélt az Úrral. Ezek során a szövetséget minden alkalommal az Úr említi,
utódok népes seregét és országot-hazát
ígérve, kérni azonban nem kér semmi
konkrétumot. Ábrahám egy általános
hőség-nyilatkozaton kívül nem is mond,
nem is ígér semmit. A maga és házanépe
körülmetélése a szövetségnek ugyan jele,
de tartalomnak is ennyi aligha elég. Az
Úr, a Teremtı egyik kezével hihetetlenül
sokat ad: uralmat az egész Föld felett és
annak minden teremtménye felett, és

emberi létet az isteni lét képére. És szabadságot ad és szabad akaratot. És vágyakat, és gondolkodó agyat, találékonyságot.
Cserébe pedig vajon mit kér, mit vár el
az Úr Ábrahámtól? Milyen erıfeszítést,
milyen áldozatot?
Ez a kérdés vezet el az igazi próbatételhez. Az Úr, akinek szája a langyosat
kiköpi, keményen rászól Ábrahámra:
Bizonyítsd be a hitedet és hőségedet – a
fiadat akarom!
Ábrahám is, Sára is aggastyán korban
van immár. Ha Izsákot feláldozzák – túl
azon, hogy envérüket feláldozni kronoszi
kegyetlenség! –, nincs többé út, ami az
Úr ígéretének beteljesüléséhez vezetne.
De az Úr követeli Izsákot.
Kiúttalan helyzet. Inverze Jézus mondatának: – Bármit kértek a nevemben,
mennyei Atyám megadja nektek. De tükörképe a Kísértı szavának is, aki a
templom párkányán nógatja ugrásra Jézust, hiszen angyalai – úgymond – felfogják. Ez az abszolút bizalom próbája.
Kegyetlen próba, de Ábrahám megállja. Az Úr pedig a döntı pillanatban nem
feszíti tovább a húrt: visszafogja az áldozati kést, és felkínálja a saját nyájából
elıkészített áldozati állatot, az „isten kosát” – így jelzi, hogy elfogadta az áldozatot, s kiállítja a tanúsítványt a feltétlen
isten-hőségrıl. Valójában innen datálhatjuk az ısi szövetséget, az Ószövetséget.
A nagy kérdés azonban nyitva marad:
Aláírod-e, aláírjuk-e mi is, kései, fertızött utódok ezt a szövetséget? Készek
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vagyunk-e mi is erre a feltétlen hitre és
hőségre?
Másrészt persze felmerül az a kérdés
is, hogy a mai ember vajon mire támaszkodik? Mi adja az ı létének biztonságát?
Szüksége van-e egyáltalán erre az isteni
szövetségre?
Lehet ebben kételkedni. De mivel magyarázható, hogy újra meg újra elénk
tornyosul a kérdés: Mivégre? Miként? S
mi lesz azután? Ádám körülnézett a Paradicsomban, körbejárt és igyekezett
megismerni. Olyannyira, hogy még a
tiltott fák gyümölcsét is megkóstolta.
Aztán körbejárt, és meg akarta ismerni
az Édenen kívüli világot is. Nagy Sándor, és Attila, és Vasco de Gama, és
Cooke kapitány és Almásy László… És
a filozófusok és fizikusok, Platontól
Teller Edéig. Mondhatjuk-e valaha is,
hogy immár megismertük, legalább a mi
kis kertünket. Vajon megtudjuk-e valaha
is pontosan, miként él gazdag életet a
salak a buzgó vesék kútjain és a kerti
ágyások televényén? És mi van kertünk
kerítésén kívül? Isten szövetsége azt jelenti, hogy szabad keresnünk ezt a választ, és nincs elıttünk tiltva a „hetedik
ajtó” kulcsa sem. Megleljük-e valaha, s
mi rejtızik még mögötte, ezt nem kell
kérdeznünk. A mi dolgunk annyi, hogy
új meg új ostromra induljunk.
Ez az emberi lét.
De miért köt szövetséget az Isten? İ,
aki létezett mindeneknek elıtte, aki az
idı és anyag ura? Mi fordítja ıt, mi köti
ıt az emberhez?

Mondá: alkossunk embert a saját hasonlatosságunkra. S hogy megalkotá,
látni akarta, miként sikerült? Olyan letté, amilyennek szándékolta? Controlling?
İ meg akarta ismerni teljes valójában az
embert – és ezért az Isten emberré lett.
Teljesen realisztikus helyzet. Az Alkotó látni akarja, kipróbálni, „tesztelni” alkotásának tulajdonságait, minıségét. İ,
aki mindent tud, mégsem tudja, milyen
embernek lenni. Beül tehát a találmány,
a szerkezet vezetıülésére, s elindítja a
motort. Emberi testet ölt – maga lesz a
találmány, És miután Názáret városában
kitanulta az emberséget, útra kel, hogy
az embereknek megmutassa az istenséget, hiszen ıbenne ez a kettı egyetlen
egész.
Ha nem isten lenne, mindenható és
mindentudó, hanem egy misszionárius,
aki ıszintén és naivul hisz tanai igazságában és meggyızı erejében, megértenénk azt a vakmerı magabiztosságot,
amint a szeretet erejét és egyedül megtartó, üdvözítı voltát hirdeti a tömegben,
akiket a Mózes törvényeibıl kikövesedett dogmák irányítanak. De a Megtestesült mégsem csupán egy miközülünk.
Megdöbbenünk, ha belegondolunk,
hogy emberi testben mégis mennyire
más volt, mennyivel több volt. Miként
fogta vissza mindenható isteni mivoltát,
hogy ember társaival elhitesse: ugyanazon Atya gyermekei vagyunk! Mi nem
vagyunk elég erısek, hogy megértsük,
felfogjuk ezt. İ volt már a teremtés elıtt,
és lesz még, amikor vége lesz minden
idınek. İ és az Atya egy. Tehát ha ı jár
itt miközöttünk, az Atya jár itt, beszél,
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eszik, érintkezik velünk. Így részesülünk
ıáltala a felfoghatatlanból, amit népmeséink („Ott van a világnak vége, a tenger
azon túl tőnik semmiségbe.”) és a relativitás-elmélet sejttetnek meg velünk.
Nem, sehogy sem lehet felfogni az istenember paradoxonát, miközben érezzük,
hogy ez az a misztérium, ami összeköt
bennünket az Örökkévalóval.
Mert az ember keresi a kapcsolatot az
istennel. Isten van, hiszen lennie kell.
Ember van, hiszen magunkon tapasztaljuk. Így tehát kettejük között szükségszerő a kapcsolat, az összeköttetés. Hogy ez
a kapcsolat, ez a mennyei követ csak az
ember tudatában, mítoszában létezik-e,
vagy valóban test-és-vér ember, nem közömbös ugyan, de ebbıl a szempontból
másodlagos.
Fontos viszont, hogy amikor Isten
megteremtette az embert, ı, a mindentudó, mindenható, a jövı ismerıje, akkor,
ott mintha maga is elbizonytalanodott
volna. Valami számára is meglepı és
kiszámíthatatlan született. A maga képére. És most már ı, a teremtı sem tehet
velünk bármit, csak azt, amit mi magunk
is akarunk. Együtt kell cselekednünk, s
közös a felelısségünk is.
Ennek belátásához azonban mi emberek nem vagyunk elég erısek. Lehetıségeink szinte korlátlanok. Az ember mára
olyan dolgokat hozott létre, olyan mértékben avatkozott be a Föld teremtés alkotta rendjébe, hogy a mai Földet már
okkal és joggal Istennel közös alkotásunknak kell tekintenünk. (Íme, a felelısség visszahull a cselekvıre!) S miként
a társas cselekvésben ez oly gyakran

megtörténik, a társaság egyik fele
túlhatalomra tör és ki akarja semmizni a
társát, akinek pedig mindent köszönhet.
Sıt el akarja tenni társát az útból. Gyilkossá lesz az ember, Káin testvérgyilkossága után most már istengyilkossá. A
megtestesült istenfiát keresztre feszíti,
majd Isten létét is tagadja-megtagadja,
végül a profit kedvéért hozzálát, hogy
elpusztítsa a Földet. Amit Kánaánként
ajándékba kapott, most elkótyavetyéli,
összerondítja, kizsigereli. Mi ez, ha nem
visszaesıként elkövetett sorozatos istengyilkosság?
Vajon az Úr mindezt tudta-e elıre?
Jézus tudatosan, szinte menetrend szerint menetelt elıre a kínhalálig. Tudta,
mi vár rá, mit kell elszenvednie. Vállalta,
tette. De vajon tudta-e az Úr már akkor,
amikor Ádám megszegte a tilalmat,
hogy mindez hová vezet? Tudnia kellett!
Miért nem fogta tehát vissza a „programot”?
Vagy lehet, hogy Jézus és az Úr nekünk mégsem egyszerően társunk, hanem idısebb testvérünk, gondviselınk és
révkalauzunk? Aki hagyja lennünk, aki
vagyunk, miközben kıtáblába vési, hogy
mihez tartsuk magunkat, s aki ímé, velünk lesz a világ végéig? Aki mindig velünk van ott, ahol az örökmécses lángja
jelzi: az Eucharisztiában.
Mindig, tehát itt is és most is. Mindennapjaink földi gondja-bajában. S akkor tán ebbıl a mostani nagy-nagy (erkölcsi, klimatológiai, gazdasági, stb.)
válságból is van kiút. Akkor remélhetjük, hogy gyermekeink nem az atomkatasztrófa utáni sivatagot, a madáchi esz-
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kimó-világot fogják örökölni, hanem nekik is jut még bıséggel a teremtett világ
gyönyörőségeibıl, harmonikus szépségébıl.

is. (Íme, ismét a társsá-fogadás gondolata.)

Hogyan lehetséges ez? Mi hát az Eucharisztia?

Ám gondoljunk bele! Ha korábban
jött volna az Istenfiú, amikor a zsidóság
– akik rádöbbentek, hogy egy az Isten –
még a maga többé-kevésbé elzárt világában élt, Jézus jötte provincialitásba
süllyedt volna. Vagy másként: az ı jötte
is csak a római internacionalitásban válhatott általános megváltássá. S hogy miért nem késıbb? Miért nem napjainkban? Miért nem találkozhatunk Vele mi
is, mint Máté vagy a szamáriai asszony?
De hiszen megmondta, hogy velünk van
minden nap a világ végéig! Igenis, találkozhatunk vele. Találkozhatunk minden
pillanatban, amikor rácsodálkozunk a
világra, és megérezzük a kicsiny főszálakban a Teremtı válaszát az esti kérdésre. Nem is beszélve arról, hogy hány
Brenner János és Jerzi Popieluszko hal
meg ma is latrok között, s mi észre se
vesszük ıket, nemhogy azt mondanánk:
İ valóban Isten fia volt. Lehetséges lenne, hogy İ azóta is járt itt, titokban, mint
Mátyás király, csak mi nem ismertük
föl? Elvileg talán lehet, de nem valószínő.

Hitünk szerint az Isten, az Istenfiú teste és vére. Kenyér és bor színében!
Igaz-e ez? Hogyan lehetséges ez?
Akinek ez a kérdés még sosem jutott
eszébe, az nem gondolkodik, az vakon
hisz. Ezért mondjuk, hogy íme hitünk
szent titka.
Mert hisszük (vagy legalább is hinni
akarjuk), hogy a Gondviselı itt van velünk. (Miközben azért őzzük kisded játékainkat, bízva abban, hogy most éppen
félrenézett az Úr.) S mert szellemi lényét
és létét nem tudjuk elképzelni, szükségünk van egy totemi tárgyra, amit láthatunk, tapinthatunk és felruházhatunk a
transzcendentális erıkkel. Ez lenne az
Eucharisztia? Egy jelkép?
Ám túl ezen azt is meg kell kérdeznünk, miért csak egyszer jött Isten a világba, s miért éppen akkor? Mit jelent az
ı jötte a mindenkori embereknek? S az
oltáron miként ragyog és mit jelent a
megelızı és követı generációknak az
isteni ajándék? Mert az ószövetségben és
minden ısi vallásban az ember mutat be
áldozatot
a
Fölöttevalónak,
fölöttevalóknak. Az Eucharisztiában
azonban az Isten ad ajándékot az embernek, s az áldozatot a kisebbik isteni személy mutatja be az ıs-örök teremtı
Atyának, maga mellé ölelve az embert

De miért éppen akkor, s miért éppen
ott?

İ úgy rendelte, hogy a kenyér és bor
színében ünnepeljük az ı jelenlétét az
emberek világában.
Általános szokás volt az ókorban,
hogy állatot áldoztak az isteneknek. Az
áldozat elvileg lehetett bármi értékes dolog, de legtöbbször valamely élı állat
volt. Hiszen az élı állat nem csupán
használati-fogyasztási cikk, sokkal in-
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kább kincs volt. És szépség is volt, idol,
aminek teremtett és tenyésztett tökéletessége, izmos-hangos elevensége, az élethez való ragaszkodása mintegy megtestesítette az áldozat lényegét: ennek az
értéknek a felajánlását, átadását, a róla
való lemondást. De volt élettelen dolog
és termény-áldozat is. Ábel gabonát,
Melkizedek kenyeret és bort áldozott. A
föld termését. Mintegy gyümölcsöket az
Édenkertbıl. Mert az Édenkertben az
ember még növényevı. Az állatok ott
még társak inkább, nem pedig zsákmány
és falni való eledel. Ábel munkából él,
verítékkel termeli meg kenyerét, Káin
lételeme viszont a vadászat, az ölés.
Melkizedekrıl is mit tudunk meg? Király volt és a fölséges Isten papja. Nem
hadvezér, mint a királyok általában. İ
tehát nem vért áldoz, hanem a föld terméseit, kenyeret és bort. Jézus is kenyeret és bort helyez az oltárra, de annyival
tovább lép, hogy az ı kenyere már nem
csupán a föld termése, hanem a teremtı
Isten fiának teste is, hiszen a föld, mint
teremtmény, és a fiú, mint a megtermékenyítés gyümölcse, egyazon Nemzıerıbıl származik. És az ı bora már nem
csupán a szılıtı termése, hanem az ı
áldozatként kiontott vére is. (A vörösboros mediterráneumban kézen fekvı,
szemléletes a hasonlatosság a bor és a
vér között. Mi fehérboros népek, kissé
fakóbban éljük meg ezt a párhuzamot.)
Ez a búza és szılı pedig nem önmagától lett, mint a korlátlan bıséggel termı Édenkert gyümölcsei, s a búza és
szılı nem önmagától lett kenyérré és
borrá. Az Isten és az ember együttmőködésébıl termett a búza és a szılı, s

ugyancsak az ı együttmőködésük tette
kenyérré és borrá. Ez az elsı átváltozás.
A második átváltozás során a kenyér
és bor isten testévé és vérévé lesz – miként? mitıl? hogyan? Ez a legnagyobb
titok. Jézus azt mondta: Ez az én testem
és ez az én vérem. S a kenyér és bor, ami
naponta asztalunkra kerül, s ami táplálékunk gyanánt szolgál, ettıl a szótól Isten
testévé és vérévé változik. Mondhatnánk, csak annak, aki ezt hiszi. De hát
nem lelhetı fel Isten mindenben a teremtett világban? İ, az anyagon túli, nyilván
nem a dolgok anyagában van leginkább
jelen. De jelen lehet egy mennydörgésben, egy égı csipkebokorban, vagy bármi tüneményben, ahol az ı jelenlétét
csak pillanatnyi elragadtatásunk, megvilágosodásunk jelzi. S amikor a hívı magához veszi a szent testet, nem hatja át ıt
is az Isten jelenlétének, a vele való személyes kapcsolatnak a megrendítı élménye?
Így érkezünk el a harmadik átváltozáshoz. Isten testét magához véve az azt
befogadó ember is istengyermekké válik.
A tékozló fiú hazaérkezik és visszatalál
atyjához. Annyi lázadás, kicsapongás,
önhittség és önfejőség után újabb lehetıséget kap, hogy az Istennel és önmagával
folytatott küzdelmek után éljen a szövetség nyújtotta lehetıségekkel – Isten társaként békét találjon és kiteljesedjék, s
helyet foglaljon a teremtı, szeretı,
gondviselı és megértı isten országában.
Amen.
MLA
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PILINSZKY JÁNOS:
HITÜNK TITKAIRÓL
(RÉSZLET)
Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörő
gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk”.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az elsı hóesésre. És várakozásunk ettıl semmivel sem volt kisebb, erıtlenebb. Ellenkezıleg: nincs nagyobb
kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni
azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se,
mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a
szeretetben, csak az ismerısben születhet valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden
egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és ádvent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az elsı hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül,
már készülıdésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az
övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétıl, kielégíthetetlen éhétıl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idıbıl épp azt
váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek,
órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni,
abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és
jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Új Ember, 1974.december 15.

