XXi. évf.

2009

1

400Ft

Radikálisan Mérsékelt
A k a t o li k u s k ö z ö s s é g e k la pj a

Lelki vitaminok
Célkeresztben
a szolgáltatói egyház

Kedves
A SZERK.

O LVAS Ó NK !

Az IGEN szerkesztôi nevében szeretném megköszönni,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is
kitartott lapunk mellett, és továbbra is olvasóink
között tudhatjuk Önt. Lapunk – a tavalyi évhez
hasonlóan – idén is évi hat alkalommal fog megjelenni, 36 oldalon, azonban megújult internetes
portálunkon, awww.igen.hu-n kibôvült tartalommal,
minden nap új írásokkal várjuk olvasóinkat.
Réti László
fôszerkesztô

+
MEGREN-

DELEM
támogatói áron:
egy évre 5800 Ft
ALAPáron:
egy évre 3400 Ft
Fizetés átutalással:
IGEN EGYESÜLET erste bank:
11991102-02103044
közleménybe írd be: elôfizetés 2009

pOSTAI ÚTON:
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

E L E K T R O N I K US A N :
W W W . IGEN . HU

IGEN¶A katolikus közösségek lapja¶radikálisan mérsékelT¶Megjelenik évente hatszor.
Szerkesztôség: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. ¶Telefon/fax: (06 1)317-53-69¶ drótposta: igen@igen.hu¶honlap: www.igen.hu
Munkatársak: Blanckenstein Miklós¶Bethlenfalvy Gábor (felelôs kiadó)¶ Balogh Viktor¶Borbás Barnabás¶Deák Endre¶Nobilis Márió
Réti Gábor¶Réti László (fôszerkesztô)¶Pestiné Paics Marianna¶ Szabó Tamás Ferenc¶Szabó Viktória¶Tóth Gergely¶Varga Tímea 
Lapterv: Nagy István¶Arculat és tördelés: Tangram-Zim¶nyilvántartási szám: B/EL/ 1 8 / 1 9 8 9 .  HU ISSN 0864-8557
számlaszámok: IGEN Egyesület: ERSTE Bank 11991102-02103044¶IGEN Alapítvány: ERSTE Bank 11991102-02105682¶Az IGEN Alapítvány adószáma: 19635174-1-41

Impresszum

q

E g y h i t k er e s ô im á j a

IMASULI

q
IMASULI

S
EGYHÁZTÁJI

d
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írta: akinek a Jakab szólt

hallhatóvá a
hallhatatlant

Azóta tûnôdöm, mióta Jakab megkért, vegyem át az imasulit. Miképp fogom hallhatóvá tenni a hallhatatlant? Milyen alapon legyek elôimádkozó az elhívottak között?
Én, akit megkereszteltek a „Krisztus neviben” - ahogy nagymamám mondta. Én, akit
megkereszteltek, de hittanra nem jártam, vallásos nevelésben nem részesültem, csak
bolyongok a teremtett világban. Bemegyek a templomba, ott vagyok, hallgatok, és
csak magamban mormolok. Én, aki nem bérmálkoztam, személyesen papnak nem
gyóntam, nem áldoztam.
Ki vagyok én? Barátaimmal rózsafûzért mondok, miközben gyarlóságaimmal naponta perlekedem. Ki vagyok én, aki felebarátaimat nemegyszer a hitre, vallásra
figyelmezem, a magam tévelygô, olykor szertelen módján? Mindig feljajdulok a
félelemtôl, a halál meg nem értésétôl, az örök elmúlás elfogadhatatlanságától.
Ki vagyok én, aki már annyiszor hazudtam, mi több, már loptam is, csaltam is, és voltam már kicsinyes és beképzelt, és goromba és elégedetlen, és gúnyolódó és öntelt,
szánalmas és megvetésre méltó, alattomos és mást emberi méltóságában megsértô
– még ha ez utóbbit tudatlan kamaszként is tettem. Soroljam még?

Interjú
Blanckenstein
Miklós atyával
„Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltást
megelôzôen kilencszázezer körül volt az
MSZMP tagsága Magyarországon. Ha ehhez
még két-három családtagot hozzászámolok,
akkor nem éppen a katolikus hit tudatos
továbbadásának áll a zászló. Szerintem az
emberek nagy része csak azért nem hisz
igazán, mert még nem szóltak nekik személyesen, hogy érdemes.”

Ki vagyok én, akinek mindez fáj? Aki szeretné, ha meg sem történt volna, aki szeretné, ha mindez egyszer megbocsátást nyerne. Úgy várom, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, áhítom a megértést, taszít minden ellenségeskedés, nem viselem a békétlenséget, és mégis mindig újra és újra megkísértenek, én meg újra és újra hagyom, hogy
megkísértsenek. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Vajon mit tehetek én értetek? Oly sokszor gyötör a lelkiismeret. Vajon mit tehetek én
érted, Istenem? Szeretném megtanulni, elhinni, befogadni a létedet. Próbálok csendben maradni, nyugton, ôrzôn. Próbálok nem sietni, várni, remélni, próbálok nem
félni. Próbálok hinni! Próbálok nem okoskodni, próbálok kész lenni. Vagy legalább
felkészülni. Próbálom megkeresni a lábad nyomát, próbálom megérezni a jelenlé–
tedet, próbálom észrevenni a fényedet.
Segíts, hogy megtaláljalak, segíts, hogy megtaláljam végre magamat. Segíts, hogy
magamra találjak benned, hogy magamban reád leljek. A mindennapi reményünket
add meg nekünk! És kérlek, legyél velünk türelmes. Engedd, hogy tanítványaid lehessünk mi is, fényt keresô, hitkeresô tévelygôk. Hagyd, hogy csendben imádkozhassunk, áld meg imánkat, áld meg utunkat! Hogy felemelhessük szívünket a Te szent
lelkedhez.
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Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy meghallgatod esti imáimat, hogy
meghallgatod útközbeni imáimat. Hogy tanítasz, hogy gondot viselsz rám, hogy
vagyok, hogy lehetek, hogy megtanítasz élni. És köszönöm, ha majd megtanítasz
meghalni is. De ugye nem örökre? Hogy ne kelljen félnem.
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Tud-e evangelizálni
egy látványtemplom?
Interjú Blanckenstein Miklóssal,
az esztergomi Szeminárium rektorával
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Tehát van paphiány, de világiak kisegítenek,
ezért még sincs?
A kommunizmus alatt föloszlatták a szerzetesrendeket: tagjaik jelentôs része fölszentelt pap volt.
Ôk 1989-ig nagymértékben segítették a budapesti
plébániai életet. Utána rendházaikba vonultak
vissza. A képhez tartozik az is, hogy Budapesten
jó pár plébániát és lelkészséget szerzetespapok
látnak el. Tehát amit vesztettünk a kivonulással,

visszanyertük a bevonulással. Országosan valóban
tapasztalható a hivatások visszaesésének száma.
Érdekes, hogy a mi egyházmegyénkben a szekula–
rizáció hatására ez már jóval hamarább megjelent,
és így az elmúlt harminc év szentelési aránya évi öt
fô. A kilépések száma szintén harminc évre visz–
szavetítve húszból egy, tehát öt százalékos. Azok a
plébániák erôsek, ahol a pap, illetve a papok rátermett világiakkal végzik a mindennapi szolgálatot.
Ez elmondható Budapest plébániáinak legalább
egyharmadáról, és a vidéki területeinken is sok jó
példát lehet látni.
IGEN

A rendszerváltozás óta szóbeszéd keresztény körökben a paphiány. Húsz éve folyamatos a válság?
Amikor a mi Urunk, Jézus megalapította az Egyházat, nem készített elôzetes programot arra, hogy
2009-ben hány papnak kell lennie az EsztergomBudapesti Fôegyházmegyében. Ha innen közelítünk
a kérdéshez, mihez képest van paphiány? Másrészt
adott a plébániarendszerünk, aminek vannak hagyományai. Régebben mondjuk volt egy plébános
és három káplán a plébánián, most csak egy papot
találunk ott szolgálatban. A II. Vatikáni Zsinat után
differenciáltabb lett a szolgálat kérdése, nem min–
dent a papnak kell végeznie. Az állandó diakónusok száma egyházmegyénkben eléri a papság létszámának tíz százalékát. Plébániáink ellátottak, de
természetesen egy papra nagyobb teher hárul, mint
mondjuk harminc évvel ezelôtt. Érdekes módon a
rendszerváltás nem hozott jelentôs változásokat a
papság létszámát illetôen, de természetesen a lehetôségek és így a feladatok is megnôttek.
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Mihez képest van paphiány? Miért kevés az elkötelezett keresztény? Hogyan léphet a fogyasztóiság helyére az öntudatosság? Blanckenstein Miklós atyával, az IGEN alapító atyjával a papképzés
kérdésein túl szekularizációról, tudatos értékválasztásról és arról beszélgettünk, hogy mi a közösségi
Egyház feladata az újraevangelizálás korában.

Mennyiben játszik szerepet a hivatások alacsony
számában az ország demográfiai helyzete?
A papi hivatások száma az elkötelezett fiatal katolikus férfiak számával van összefüggésben. Viszony–
lag kevés kereszténybôl is támadhat sok papi hi–
vatás, és elôfordul, hogy egy híg, de nagy létszámú
katolikus közegbôl csak kevesen jelentkeznek.
Kevesebben vannak ma misén,
mint a pártállami diktatúra idejében?
Templomaink jelentôs részében egyáltalán nincse–
nek kevesebben, ugyanakkor az is tény, hogy az
egyházmegye budapesti része az elmúlt tizenhárom
évben 304 ezer emberrel lett kevesebb. Itt nem–
csak a demográfiai adat visszaesésével találkozunk,
hanem az agglomerációba költözés jelenségével. A
Pest környéki kisebb falvak vallásgyakorlata ezért
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Milyen választ ad a szemináriumi képzés
a megnövekedett papi terhekre?
Nem önmagában a szemináriumi képzés ad választ,
de nyilvánvaló, hogy az itt nevelkedô kispapokat
reálisan kell tájékoztatni arról, hogy mi vár rájuk.
A szeminárium tantárgyszerkezete életszerû. Reá-

IGEN
IGEN

Eközben az egyház óriásplakátjai
nem inkább a fogyasztóiság oldalát erôsítik?
Az óriásplakátokon nem a Katolikus Egyház hirdette magát. Nem azt mondták, hogy „gyere,
legyél katolikus”, hanem minden alkalommal egyegy éves témát, üzenetet küldtünk; az élet fontos
értékei jelentek meg rajtuk. Lehet, hogy szokatlan
a próbálkozás, de talán egyeseket elgondolkodtat.
A fogadtatáson persze lehet vitatkozni, de nem kell
félnünk attól, hogy ebben a mezônyben megjelenjünk.
Vannak templomok, ahova plakát nélkül is tódulnak
az emberek. Ilyen például a Mátyás-templom, aminek
három évig plébánosa volt. Ki turistaként érkezik, ki
esküvôi háttérként használja.
Mindenki abban a templomban házasodik, ame–
lyikben akar. Abban az életkorban, amikor a fiatalok házasságot kötnek, rendszerint még nem
telepedtek le, nem tartoznak egyetlen plébániai
közösséghez sem. Óriási a mobilizáció. Az esküvônél a miliô nagyon jelentôs. Ha a statisztikákat nézzük, Budapesten a katolikus esküvôk
felét ugyanabban a tizenöt templomban kötik.
Valami oknál fogva ezek a legszebbek és a legkedveltebbek. Vidéki területeinken az emberek fele
három templom közül választ. Természetesen lehet
ezt a szokást kritizálni, és esketési szolgáltatásnak
nevezni, de én úgy gondolom, hogy inkább koncentrált evangelizációs lehetôségként kell felfogni
ezt a helyzetet.
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Hogyan evangelizál egy látványtemplom?
A tömegturizmus miatt igen sok ember látogatja
templomainkat. A Mátyás-templom esetében ez
jóval egymillió fölötti létszám évente. A turisták
természetesen elsôsorban az építészeti és az ehhez kötôdô esztétikai élményt keresik. Ha a hely
plébánosa, illetve az ott lévô közösség megérti,
hogy ezen túl evangelizációs kínálatot is lehet
szervezni, akkor lehetôség a csillagos ég. Tudomásul kell vennünk, hogy önmagában sem az
építmény, sem az egyházi zene megszólaltatása
nem közvetíti szükségszerûen a hitet. Kiürült ez
a kulturális nyelvezet. Valamiképpen a személyes tanúságtételt kell az események mellé tenni.
Ez fáradságot, elkötelezett evangelizációs szívet
igényel. Nagyon sok jó tapasztalat halmozódott
föl. Egyházmegyénkben a Szakrális Mûvészeti Hét
rendezvénysorozat is ennek feltárásán fáradozik.
Persze, tudjuk, „meg kell szólítani az embereket, mutatni kell az utat Isten felé” – de hogy néz ki ez a
gyakorlatban?
Vegyük az esküvôt, mint példát. Mondjuk, hogy
fogyasztói mentalitáson edzôdött ifjú pár kopogtat a plébánia ajtaján. Szép esküvôt akarnak venni
maguknak a Mátyás-templomban, kilóra. Általában
nem utasítják el elsô körben, hogy jegyesoktatáson

is részt kell venni. Ha ennek folyamán tiszteletet
és szeretetet kapnak, érdekes beszélgetésekben
vesznek részt nemcsak a pappal, hanem elkötelezett,
hozzájuk korban közelálló házaspárokkal, sokaknak
megnyílik a szíve, és szívesen közelítenek ehhez a
számukra új világhoz. Nem véletlen, hogy az új típusú jegyesoktatás hatására a Mátyás-templomban
is beindulhatott a katekumenátus, méghozzá szép
eredménnyel. Nagy örömmel lehet olvasni a Várunk
címû plébániai lapban ezeknek a jegyesoktatásban
megszólított fiatal házasoknak a tanúságtételeit.
Ez a személyes törôdés lehet, hogy sok feladatot
ad, de megéri.

EGYHÁZTÁJI

A keresztelések és a temetések számának alakulása jól mutatja a keresztény hithez való kötôdést.
Budapesten az elmúlt tíz év adatait figyelembe
véve minden második élve született gyermeket
ma is latin-katolikusnak keresztelnek. Katolikus
iskoláinkban ma két-háromszoros a túljelentkezés.
A lakosság több mint a fele a katolikus egyház
szertartása szerint temetteti el magát. Budán
ezek az adatok mindig magasabbak, Pesten pár
százalékkal alacsonyabbak, vidéki területeinken
hatvan-hetven százalék között mozognak a mutatók. Emellett beszélni kell a fogyasztói mentalitás általánossá válásáról is: ide tartozik például a
„szertartásvásárlás” is. Ennek a generációnak már
a nagyszülei is alig kaptak hitoktatást, és jobbnak
látták távol tartani magukat nyilvánosan az Egyháztól. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltást megelôzôen kilencszázezer körül volt az MSZMP tagsága Magyarországon. Ha ehhez még két-három
családtagot hozzászámolok, akkor nem éppen a
katolikus hit tudatos továbbadásának áll a zászló.
Szerintem a legtöbb ember csak azért nem hisz
igazán, mert még nem szóltak nekik személyesen,
hogy érdemes. Tehát magának az Egyháznak kell a
maga missziós arcát és közösségiségét újrafogalmaznia. Jelentôs mértékben nô a felnôtt kereszteltek száma. Ezzel együtt természetesen a hagyományos népegyházi helyzetnek valóban vége van
és az újraevangelizálás korát éljük.
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lis képet igyekszünk felvázolni a fiúknak. Kispap–
jaink minden évben lelkipásztori gyakorlaton
vesznek részt plébániákon és táborokban, ahol
láthatják a „való világot”, és megismerkedhetnek
paptestvérekkel. Az öt év alatt mindenkit szemé–
lyesen tervezve küldünk különféle típusú helyekre.
A fôpásztor a hatod év elsô felében diakonusi gyakorlatra küldi a növendékeket. Mindegyik látogatás
után feldolgozzuk, megbeszéljük a látottakat,
hallottakat. Egyébként senki sem légüres térbôl
érkezik, de természetesen nagy különbség van a
hozott tapasztalatok között.

robbanásszerûen megnôtt. Sok fiatal katolikus
nagycsalád tölti meg a templomokat, ami korábban
nem volt jellemzô erre a vidékre. Ma a megszokásból történô templombajárás kezd visszaszorulni,
ugyanakkor egy komoly meggyôzôdéses réteg is
nagy számban van jelen templomainkban, és rájuk
komolyan lehet építeni.

A közösségi egyház, akár plébániai, akár mozgalmi szinten értjük, erôs társadalom. Ezek azok a
szigetek atomizálódó országunkban, ahol szolidárisak az emberi viszonyok, és öntudatos a hit. Nem
véletlen, hogy erôsen értelmiségivé vált Egyházunk
felnôtt gyakorló része. Csak tudatos élettel lehet
ellentmondani az anyagelvû kihívásnak és személyes életelvek alapján megélni ezt az új helyzetet.
Természetesen mindig nagy számban lesznek jelen
olyan katolikusok is templomainkban, akik inkább
ösztönösen, érzelmi alapon közelítenek a hithez.
Feladat velük is megértetni a közösségi Egyház, illetve az elkötelezôdés fontosságát.

Blanckenstein Miklós
pápai prelátus, protonotárius kanonok,
érseki helynök, az esztergomi Szeminárium rektora
1947-ben született Szigetváron.
1972-ban szentelik pappá Esztergomban.
Káplán Dorogon, (1973-75) a Magyarok Nagyasszonya (1975–77) kápolnában,
Krisztinavárosban (1977–83), az Örökimádás templomigazgatóságon (1983–95)
1989–93-ig az Országos Lelkipásztori Intézet fôtitkára, 1993–2003-ig igazgatója,
2000-2003-ig a Mátyás-templom plébánosa
1994-tôl az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye pasztorális helynöke,
2003-tól az esztergomi Szeminárium rektora,
a Hittudományi fôiskola tanára (pasztorális, liturgika, szociológia).
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Gyöngyösi fiatalok Szent Ferenc nyomában
A ferences rend megalakulásának 800. évfordulóján zarándoklatot
szervezett a Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Plébánia. A fiatalok Szent
Ferenc életének legfontosabb színhelyeit keresték fel: az Assisi szomszédságában található Angyalos Boldogasszony-bazilikában részesei lehettek a körmenetnek. A megszentelt élet napján a népviseletes fiatalok
a Magyarok Nagyasszonyát ábrázoló hordozható Mária-szoborral vettek
részt az ünnepi szentmisén. Assisin kívül többek között San Damianóba
és Alvernába is ellátogattak. Kis Károly
A szerk.: Van olyan szobor, ami nem hordozható?
Egyetemi lelkészségek tapasztalatcseréje
Szeged adott otthont az elsô Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek
Találkozójának (KELET) február 13–15-ig. A hétvége középpontjában az
egyes lelkészségek bemutatkozása és tapasztalatcseréje állt. Szó esett a
szegedi katolikus lelkészség hajléktalanokat látogató csoportjáról és a
napközben nyitva tartó, otthonos klubról, valamint a reformátusok által
felkarolt Fair Trade, a méltányos kereskedelem ügyérôl is. A budapesti
Mûegyetemi Katolikus Közösség a tavaly nyáron elôször megrendezett
keresztény gólyatábor tapasztalatairól beszélt. Magyar Kurír
A szerk.: Keleten a helyzet változatlan?
Tizenöt éves a csíkszeredai Hit és Fény Közösség
Szentmisével, történelmi visszatekintôvel, imával, énekkel, játékkal és
sok-sok jókedvvel ünnepelte megalakulásának tizenötödik évfordulóját
február elején a csíkszeredai Hit és Fény közösség. A lelkiségi mozgalom
célja, hogy hitet és fényt kapjanak azok a családok, amelyek hordozzák
a keresztet – mondta az ünnepi szentmise bevezetôjében Tamás József
segédpüspök. Rédai Botond
A szerk.: Mehr licht!
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Hat évig tart a szalézi-jubileum
Hatéves jubileumi idôszak kezdôdik 2009-ben, amikor fennállásának 150.
jubileumát ünnepli a Szalézi Szent Ferenc Társaság, s egyben megkezdik
a felkészülést a rendalapító, Bosco Szent János születésének 200. évfordulójára, amelyet 2015-ben ünnepelnek.

EGYHÁZTÁJI
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közösség-körkép

Ifjúsági missziót indít a Hajdúdorogi
Görög Katolikus Egyházmegye
Az Élesztô címû missziós program szervezôi segítséget kívánnak nyújtani
a fiataloknak, hogy el tudjanak igazodni a világ kínálta sok lehetôség
között, s meg tudják találni az értékeket. A misszió elsô lépéseként min–
den esperesi kerületben szombaton délutáni találkozásra várják a fiatalokat. Magyar Kurír
A szerk.: A sütôpor is vicces név lett volna.

Magyarországon is különleges figyelemmel készülnek az idôszak kezdetére, melyre két magyar vonatkozású jubileum is esik: a magyar szaléziak
2009-ben emlékeznek a Szent Istvánról elnevezett Magyar Szalézi Tartomány önállóságának 80. évfordulójára, 2013-ban pedig a rend ma–
gyarországi letelepedésének százéves évfordulóját ünneplik. Az említett
megemlékezéseken kívül több területen is népszerûsíteni kívánják a rendet, fokozott figyelmet szentelve a médiajelenlétnek és a propagandának.
Lengyel Erzsébet

A szerk.: Éljen az IGEN, a szaléziak médiajelenlétét
erôsítô propaganda-szócsô!
Átadták a Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjat
Az újságírók védôszentje ünnepének elôestéjén, január 23-án Erdô Péter
bíborosa adta át a Központi Papnevelô Intézet dísztermében a genfi
püspökrôl elnevezett sajtóösztöndíjakat. A beérkezett jelölések alapján
idén az elektronikus média kategóriában Diós Judit, az MR1 Kossuth
Rádió munkatársa, írott sajtó kategóriában pedig Kacsoh Dániel, a Ma–
gyar Hírlap újságírója részesült az elismerésben. Magyar Kurír
A szerk.: Újabb hír, csakis a szalézi-márkanév erôsítéséért.
Harangszentelô
Mivel lapzártánkig nem szenteltek új harangot a Kárpát-medencében, kínálkozik az alkalom, hogy a harangszenteléssel kapcsolatos elméleti ismereteinket gyarapítsuk. Felcsaptuk mindent tudó lexikonunkat.
A harangszentelés az a szertartás, amellyel a katolikus egyházban a harangokat felavatják. Eredete egykorú
a harangok behozatalával, amint ez Egbert yorki érsek VIII. századbeli pontifikáléjából is kitûnik. A harangszentelést a püspök eszközli olyformán, hogy a harangot elôbb kívül és belül szentelt vízzel, az ún.
Gergely-vízzel megmossa, reá a betegek olajával és krizmával több keresztet von, valamely szentnek a
nevét adja neki, s tömjént gyújt alája. Mindez zsoltárok és imák elmondása közben történik.
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Szégyen a futás
és haszontalan
Keresztényüldözések
a Krisztus utáni elsô négy évszázadban -

Írta: Balogh Viktor

Iszonyatos erôvel csapta az agyaggombócot a forgó korongra, majd teljes testsúlyával ránehezedve nyomta, mintha keresztül akarná préselni a munkalapon. Az agyagban
megbújó kôkemény csomók fel-fellökték égnek feszülô könyökét, ô azonban annál erôsebben
tartotta, míg az anyag simává és engedelmessé nem vált. Akkor a közepébe szúrta hüvelykujját,
és az égi fazekas elkezdte az edényt formálni... Háromrészes egyháztörténeti sorozatunkban
az elsô pünkösdtôl a kereszténység kizárólagos államvallássá tételéig tekintjük át a Krisztus
Testét alakító folyamatokat.
SZEMLÉLETVÁLTÁS
Az európai (görög) gondolkodásmód az idôt, és így
a történelmet is egyenes vonal mentén képzeli el.
Ami a jelen elôtt van: múlt, ami utána: jövô. A
bibliai (zsidó) történelemszemlélet szerint az idô
önmagába visszatérôen ciklikus, amelyben minôségi változások ugyan történnek, de az idô folyása
ugyanolyan körkörös marad. Ebben a keringésben
a jelenvaló ember elôtt haladnak ôsei, utódai pedig
mögötte sorakoznak. Ezért a zsidók számára nem
léteznek új utak. Mindenki az ôsök által kitaposott
úton halad, a minôségi megújulást pedig mindig
a gondolkodás gyökeres megváltozása hozza. Új
csapást törni, még inkább járni rajta – elképzelhetetlen, sôt, a zsidó mivolt automatikus megszûnésével jár. Az ôsök útja különben széles és
kényelmes, sokféle tanítás, elgondolás, világnézet
elfér rajta (erre még sorozatunk következô részében
visszatérünk), amíg az ôsi hitvallás: a „Halld Izrael,
az ÚR a mi Istenünk, egyetlen úr” nem sérül. Az
még hagyján, hogy Jézus Messiásként jelentette ki
magát, de az is elhangzott, hogy Isten Fia...
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AZ AFRIKAI CSIRKE
Jézus és követôi tehát automatikusan kizárták
magukat a zsidóságból. A teljesen összezavart,
megfélemlített és a feltámadás ténye elôtt értetlenül

álló maroknyi tanítványcsoportból pünkösdkor egyik pillanatról a másikra határozott fellépésû, céltudatos és nem utolsó sorban tekintélyes méretû missziós közösség lett, amely a teljes vagyonközösség
hatására számottevô tulajdonnal is rendelkezett.
Ha a nincstelen Jézust és kevés rongyos követôjét
a Szanhedrin (fôtanács) meg akarta semmisíteni,
még kevésbé tûrhette az új, jóval ütôképesebb
társaságot. Sem a tanítványok, sem a frissen megtértek nem fogták fel, mi is történt velük valójában.
Mint az afrikai csirke, melynek lábait összekötözik
a piacig vezetô többnapos úton. Mikor eloldozzák, továbbra is engedelmesen álldogál, hiába mehetne szabadon, ahová csak akar... De mivel zsidók
voltak, maradtak az ôsök útján, csakhogy a régi
gondolkozásmóddal: a mózesi Törvény, a Tóra
elôírásai szerint. Ekkor rendelte el Herodes Antipas az elsô üldözést, amelynek eredményeképpen
a keresztények szétszóródtak a Római Birodalom
különbözô vidékeire, kíméletlenül és félreérthetetlenül szembesülve azzal, hogy a kereszténység
nem csak a zsidóké, sôt azzal is, hogy már az ôsi
törvény sem úgy mûködik, mint régen.
NERO
Természetesen nem Nero gyújttatta fel Rómát, sôt
maga is részt vett a tûzoltásban és az emberek ki-
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mentésében. A tûz gondatlanság miatt keletkezett
a szegénynegyed szûk sikátoraiban egymásra
tornyosuló faépületek között. A közvélemény (és
nem Nero) a zsidókat vádolta, ôk voltak ugyanis az
egyetlenek, akiket a katasztrófa nem érintett, mivel
a Tiberisen túl laktak. A megtorlás elkerülhetetlen
volt. A rómaiak nem tettek különbséget zsidók és
keresztények között. Vallási alapon egymás között
torzsalkodó zsidó csoportokként kezelték ôket,
egészen addig, amíg a sarokba szorított római
zsidóság terjeszteni nem kezdte, ami idôközben
már a keresztények között is megfogalmazódott:
tudniillik, hogy ôk nem zsidók, és ha már, egyúttal arra is utaltak, hogy milyen fura szertartásaik
vannak. Ennyi elég is volt ahhoz, hogy a népharag
a keresztények ellen forduljon. Már csak azt kellett megtudni, ki keresztény. Ez pedig igen könynyen ment: megkérdezték. Aki csak keresztény volt
Rómában, fogalma sem lévén arról, mi célból kérdezik, büszkén vállalta, hogy Krisztus követôje...
A ROSTA
Az egész Római Birodalomban egyetlen népnek
engedték meg, hogy csak saját Istenét imádja, a
rómaiakét pedig ne. Mihelyt a rómaiak megszokták a gondolatot, hogy a keresztények nem zsidók,
megszûnt az addigi kiváltságos helyzet: semmi sem
menthette fel Krisztus követôit a császárkultusz

alól, aminek megtagadása államellenes bûncselekmény volt. Új dimenziók nyíltak a római politika
elôtt: bûnbak szerepre alkalmasabb (és készsége–
sebb) társadalmi csoportot keresve sem találhattak. Ettôl kezdve rendszeressé váltak a kereszténypogromok: még Marcus Aurelius is elôszeretettel
használta ezeket birodalmi szerencsétlenségek,
vagy melléfogások miatt felkorbácsolódott indulatok levezetésére. Az utolsó és egyben legnagyobb
totális irtóhadjárat Diocletianus császár idején zaj–
lott le a Kr. u. IV. század elején.
ELSÖPRÔ ERÔ
Az állatias kegyetlenséggel végrehajtott keresztényirtások súlyos nyomás alá helyezték a híveket.
Nem volt sem kivétel, sem középút, mindenki
személyes döntésre kényszerült: vagy komolyan
veszi Jézus tanításait, vagy felhagy a látszatke–
reszténységgel. Aki teljes életét feltette Krisztusra,
elképesztôen megerôsödött hitében: a vértanúk
sokasága nemhogy elijesztette, még büszkébbé
tette; aki megkötötte a maga kompromisszumait, fokozatosan elidegenedett, és körön kívülre
szorult. Az utolsó nagy üldözést is túlélt keresztény
közösségek megtisztultak és tudatára ébredtek annak, hogy – legyôzhetetlenek.
(Folytatjuk.)
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Í r t a : M AKARIOSZ

Az egyik barátNÔm gondban van: szeretett volna megkeresztelkedni nyár végéig, mert keresztanyának
kérték fel. Azon a plébánián, ahová területileg tartozik, azt mondták, elôbb járnia kell elôkészítôre, hogy
Istennel megismerkedjen, és ez akár két évig is eltarthat. Erre egy másik templomban is érdeklôdött,
ahol szintén örültek neki, és egy-két beszélgetés után megkeresztelnék - akár már a jövô hónapban.
Most gondban van, mert valamennyire hisz Istenben – ezt tudom beszélgetéseinkbôl –, de a keresztséget illetôen teljesen elbizonytalanodott: az egyik helyen az a gondja, hogy soká lesz, a másikon az
riasztja, hogy ilyen gyorsan túl akarnak esni rajta. Én sem látok tisztán ezen a téren. Tudnátok nekem
valamit mondani?

A helyzet, amit fölvázolsz, manapság egyre gyakoribb. Vannak, akik nem keresztény környezetbôl érkezve
egyfajta Istenre-hangoltsággal, vagy esetleg anélkül (például éppen keresztelések miatt) keresik föl a
plébániákat, és kérik valamelyik szentség (többnyire a keresztség, vagy házasság) kiszolgáltatását.

A szolgáltató
egyház

Kiscsoportos lelkigyakorlat egy sztárpapnál: 40.000
Ft. Kellemes egyhetes közösségi együttlét Taizében:
175.000 Ft. Istenkép-fejlesztô pszicho-kurzus:
58.000 Ft. Lelki séta az El Caminón: 230.000 Ft.
Látványos esküvô a Bazilikában: 80.000 Ft. A valódi
élmény… Megfizethetetlen? – Agytakarítás rovatunk
a szolgáltatóiság nyomában, egyházi szolgáltatástól
szentségkiszolgáltatásig.

A második helyen az egyik végletes hozzáállással találkozott barátnôd: az atya talán azért vette ilyen
rövidre a felkészülési idôt, mert a szentségre, mint önmagában is ható erôre tekint, bízva abban, hogy ami
barátnôd hitébôl hiányzik, azt a keresztség automatikusan elvégzi majd benne.
A másik hozzáállás túl szigorúnak látszik talán, mégis a járható út. A hosszabb felkészülést javasló atya a
katekumenális útjára gondolt: ilyenkor a felnôtt jelentkezônek meg kell ismernie hitünket, ki kell alakítania
személyes Istenkapcsolatát és az ôt befogadó közösség (jelen esetben a katolikus egyház, illetve az ezt
megjelenítô plébániai befogadó csoport) élô tagjává kell válnia. Ez a katolikus Egyház hivatalos, kötelezô
érvényû rendje a beavató szentségeket felvenni kívánó felnôttek számára. Ha valakiben megvan ez a vágy
– ahogy szavaid alapján nagy valószínûséggel barátnôd esetében is –, akkor alkalmas arra, hogy elinduljon
a katekumenális úton, és bekapcsolódjon a keresztény életbe.
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Barátnôdnek saját plébániáján tovább kellene érdeklôdnie, mert a hosszasnak tûnô idô ellenére lehet
találni megoldást. Az egyház nem írja elô, hogy a kereszteléshez feltétlenül szükség van keresztszülôre.
Így barátnôd – miközben megkezdi a katekumenális felkészülést – nyár végén úgynevezett keresztségi
tanúként jelen lehet a keresztelôn, és mintegy családi hagyományként, nyugodtan lehet majd úgy tekinteni rá, mint keresztanyára. Annál is inkább, mivel a katekumenátus útján alaposan bevezetôdik a hitbe. Így
válik majd nem „szokásbeli”, hanem valóságos keresztanyjává a gyermeknek: saját, megélt hitén keresztül
segíthet neki abban, hogy megismerje Istent.
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Pénz beszél?
Ilyenformán akár ki is vásárolhatjuk magunkat a
hagyományos vallásosságból, amit nem érzünk
többé magunkénak. Teljesen szakítani nem
akarnánk az Egyházzal, ezért a la carte válogatjuk
össze a nekünk tetszô elemeit. A vallási élményvásárlás felszabadít a kellemetlen kötöttségek
alól. Ha annyi minden elérhetô pénzért, és az
összes szolgáltatás arról szól, hogy könnyebbé
tegye az életünket, miért ne alakítanánk min–
dennapjainkhoz épp a vallásosságot? Kinyerjük
belôle a maximális lelki vitaminmennyiséget, az
örök fiatalság és lelki béke zálogát.

Luxushívôk zárt körében
Í r t a : ZS . A .

Léteznek-e olyan egyházközeli területek, ahol bizonyos ráfordítás fejében elônyökhöz juthatunk – ha
a kiváltságosok közé tartozunk? Vannak-e egyházi prémium kategóriás szolgáltatások? E kérdéseket
sokan elôre elvetik, mondván: az egyház egyformán nyitott mindenki számára. Ennek ellenére állítjuk:
az igazi belsô körös keresztények más tapasztalatokkal rendelkeznek az egyház háza táját illetôen,
mint a többség – mert könnyebben hozzájutnak a nehezebben elérhetô információkhoz.

Kapcsolati tôke, belsô kör, kemény mag
Mint minden emberi közösségben, az egyházban
is vannak szilárd kapcsolatrendszerû, jól értesült,
belsô körös tagok. A keménymagos keresztény
számára az életben való boldoguláson túl arra is
remek e kapcsolati tôke, hogy növelje önmaga
tájékozottságát. Az egyházi élményválaszték
teljes bôségében tipikusan ahhoz a belsô körös
fiatal réteghez jut el, amelyik nem elégszik meg
egyetlen forrással: mindig új utakat keres vallásosságában. Nemcsak helyi gyülekezethez vagy
plébániájukhoz kötôdnek: több csoportba is
igyekeznek beépülni, váltogatják társaságaikat.
Ezáltal több felfogás és hagyományrendszer
is eljut hozzájuk – kedvükre mazsolázhatnak a
nekik tetszô irányzatok közül. Zenei ízlés, szabadidôs tevékenységek, imaformák, közösségi
rendezvények terén is széles választékot találnak; igényük, hogy ezt alaposan kimerítsék.
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Emelkedô elvárások
Az élménykeresés a fiatalokra általánosan jellem–
zô. Ifjúsági közösségek vezetôi gyakran tapasztalják, hogy az egyházon kívül elérhetô rengeteg
szolgáltatás elkényeztette a fiatalokat, mege–
melte ingerküszöbüket: más jellegû programokra

A GYT A K A R Í TÁS

Z
AGYTAKARÍTÁS

Melyek Az egyház
„prémium kategóriás”
szolgáltatásai?

van igényük, mint az elôzô generációknak. A fogyasztói társadalom hatásai alól az egyház sem
vonhatja ki magát – tagjai is hoznak magukkal
viselkedési formákat, illetve elvárásokat, amikkel
alakítják a közösségeiket.
Az új utak keresése amellett, hogy korosztályos
jellemzô, azt is tükrözi, hogy megnövekedett az
érdeklôdés az egyénileg megélt, különlegesen
személyre szabott vallási élmények iránt. Összefügghet ez azzal, hogy a vágyott testi-lelki kie–
gyensúlyozottsághoz ma sok szolgáltatás visz
minket közelebb. Itt a pénzünkért cserébe személyes figyelmet és tanácsadást kapunk. Belsô körös
keresztényként tehát értesülünk zártkörû lelkigyakorlatokról, bejutunk a sztárpapokhoz, vagy
olyan önismereti csoportokba, ahol vallásunkkal
foglalkoznak. Ezek a formák messze túlmutatnak
a prédikált lelkinapokon, hisz a résztvevôk be–
vonásával zajlanak.
Lelki wellness, vallásvitamin
A fiatalok többségét megmozgatja például
egy közösségépítô tréning, amit pszichológiai
végzettségû egyháziak tartanak, és amiben min–
denkinek teret adnak az önkifejezésre, illetve
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kapcsolataik tudatos javítására. Az életrendezés
módjaiban a meditációs tánctól az éneken át
az együttes alkotásig, bizalomjátékokig, vagy a
néma pantomimelôadásig bármi szerepelhet. Aki
valaha próbálta, tudja, hogy az ilyen alkalmak
még szórakoztatóak is! Mindenkit olyan szinten
mélyítenek bele a találkozásba önmagával vagy
Istennel, amennyire épp akkor hajlandó belemenni – de ha nem történnek nagy dolgok, akkor is úgy érezhetjük, egyfajta „lelki wellness”
alkalmon vettünk részt.
Az ilyen prémiumszolgáltatások valamilyen
(többnyire jelentôs) anyagi ráfordítást igényelnek. Pénzért kaphatjuk az életrendezô lelkigyakorlatok egyheti nyugalmát, tiszta levegôjét
vidéken, egyéni kísérônk hozzáértését, akárcsak
az életre szóló külföldi zarándoklatot (Taizé, El
Camino), ami élményekkel tölt fel, csak épp tény,
hogy nem mindenki számára érhetô el.
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Interjú Kiss Ulrich jezsuita szerzetessel
Írta: Szilvay Gergely

A társadalom képtelen tudomásul
venni az egyház jelenségét, megfoghatatlan számára, nem tud vele mit kezdeni.
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A szentségeket nem
kiszolgáltatni,
hanem ünnepelni kell

IGEN
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Korunk szolgáltatói szemlélete nem vezet-e ahhoz,
hogy rómaimódra „do ut des”, azaz „adok hogy adj”
módon tekintünk Istenre, vallásra?
E szemlélet akkor is uralkodik, ha nem vagyunk
elég professzionálisak. Sokan például az imát
kólaautomatának vélik: bedobják felül a pénzt,
alul kijön az üdítô. Ez pogány magatartás. A
pogányok képzelték úgy, hogy alkut kötnek az
Istennel. Jézus ezzel szemben annyit mondott
a getsemáni kertben: „Uram, legyen meg a te
akaratod.”
Professzionálisan kellene az egyháznak szolgáltatnia?
Nem. A katolikus egyház feladata nem az, hogy
szolgáltasson; más kérdés, hogy a szolgáltatások megkönnyítik az emberek megközelítését.
A szekták marketingje ebbôl a szempontból
tökéletes: ôk nem üdvösséget kínálnak, hanem
diétát, gyógytornát, képességkibontakoztatást.
A katolikus szentségek nem szolgáltatások, nem
jelképek, hanem Isten kegyelmének közvetítôi. A
szentség biztosítja, hogy állandóan jelen legyen
életünkben az Isten. Nem Istennek van szüksége
rá, hanem nekünk: nem kiszolgáltatni, hanem
ünnepelni kell a szentségeket.
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„Az egyháznak egyetemes küldetése van. Meg kell mentenie Gyurcsány Ferenc, a szocialisták, a
liberálisok és a homoszexuálisok lelki üdvét is.” Kiss Ulrich jezsuita szerzetessel az egyházi szolgáltatásokról, lapos hierarchiáról, és az egyházi PR-rôl beszélgettünk.

Mintha sokan olyan vállalatként tekintenének az egyházra, ami a termékeit önös érdekbôl rátukmálja a
fogyasztókra.
Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a világ azt hiszi,
az egyház úgy mûködik, mint egy minisztérium vagy egy multicég. A társadalom képtelen
tudomásul venni az egyház jelenségét, megfoghatatlan számára, nem tud vele mit kezdeni.
A püspök nem helyi menedzser, hanem maga
az egyház. Nem úgy, mint egy vállalatban, ahol
a vállalat igazgatója nem a vállalat. Az egyház mindig is az egész társadalmat képviselte;
a püspökök akkor is képviselték a szegényeket
is, amikor fôurak voltak. Ha egy Szent Ferenc
odaállt a püspök elé, az komolyan vette ôt.
Egy minisztériumban hány lépcsôfok van? A
katolikus egyház világ leglaposabb hierarchiája - tanították menedzsmentelméletbôl. Volt
tanárom szerint ezért maradt fenn kétezer évig:
szerintem más oka is van. Az egyházi hierarchia
ugyanis nem parancsuralmi-, hanem gyakorlati
felosztásra törekvô rendszer: a hit kérdésében
a legfôbb bíró a pápa, a helyi döntés a püspök
- vagy egészen lokális szinten a pap - kezében
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A hithirdetés viszont kizárólag a hívek hiteles
életvitelén múlik. A velejéig romlott Római Birodalomban is így terjedt a kereszténység. Föltûnt
valakinek, hogy ismerôse nem jár cirkuszba.
Megkérdezte tôle, miért. Kiderült, azért kerüli a

Kiss Ulrich SJ
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Mégis sokszor hallani, hogy
nem tudja elérni az embereket. Miért?
A katolikus egyház nem tömegegyház. „Ti vagytok a föld sója, a világ világossága.” - mindenki
nem világíthat. Sosem jártak többen templomba
rendszeresen, mint most, ez a feltételezés illúzió.
Sosem volt olyan, hogy a lakosság 99,9 százaléka
jó keresztény lett volna. Mindig is kisebbségben
voltak azok, akik hitelesen képviselték Krisztus
tanítását, üldözéskor viszont érdekes módon
mindig megnôtt a számuk. Kelet-Németországban sem járt senki templomba, de a kommunista
rendszert az evangélikus egyház döntötte meg.
Többfelé álltak - Flandria, Írország - nacionalista
mozgalmak élére püspökök: pedig az egyháznak
egyetemes küldetése van. Meg kell mentenie
Gyurcsány Ferenc, a szocialisták, a liberálisok és
a homoszexuálisok lelki üdvét is. Ez lelkipásztori
feladat.

Marketing-terv, PR-stratégia kellene?
Ha nem is stratégia, de elôrelépés mindenképp,
hisz elég gyatra a PR-ünk. A Williamson-ügy
kapcsán is látszik, hogy alapvetô hibákat képes
elkövetni az egyház vezetése. Száz év múlva alig
lesz, aki tudja, ki volt az a Williamson és a lefevbreisták. Viszont ha a pápa nem szünteti meg
a kiátkozást, még száz év múlva is léteznének.
Szektává válik minden csoport, amelyik leszakad az egyház élô testérôl, szükségszerûen. Nem
azért, mert az emberek rosszak, hanem szociológiai és teológiai okokból. Ha nem írt volna
néhány nagy teológus az eretnekek ellen a IV-V.
században, ma nem is tudnánk, hogy léteztek.
Eltûntek nyomtalanul, habár a maguk korában
rengeteg embert megtévesztettek tanaik. Az
a baj a PR-ünkkel, hogy nem tudjuk megma–
gyarázni, hogy Williamson véleménye teljesen
eltörpül annak az óriási eseménynek a ténye
mellett, hogy megszûnt egy skizma, helyreállt az
eucharisztikus egység. Ennek meg kell találni a
nyelvezetét.

1945-ben született Berlinben
	Általános iskolai tanulmányait Magyarországon kezdi meg.
1964-ben érettségizik a Németországi Magyar Gimnáziumban (Kastl)
1969-ben szerez diplomát a leuveni katolikus egyetemen (Belgium)
1970-88 között kozmetikai, majd az optikai iparban
(L’Oréal, Cartier, Loris Azzaro) dolgozik, mint menedzser.
1988-ban lép be a Magyarországi Jezsuita Rendtartományba.
	Teológiai tanulmányait 1990-95 között végzi, fôként Rómában.
1995-szenteltik pappá
2002-ben tesz végsô fogadalmat Dobogókôn
2003 óta a „Communio et Progressio” Jezsuita Kommunikációs Központ
alapító vezetôje, valamint az „Effata” Kommunikációs Szakkollégium vezetôje
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
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Fizetünk-e a miséért?
A simóniától a stipendiumig

AGYTAKARÍTÁS
Írta: Sz. G.

Ha a miséért fizetnénk, az simónia volna, a szentség árusítása. A miseadomány „az az adomány,
amelyet a hívôk a papnak adnak, amidôn felkérik, hogy a misét értük vagy valamely általuk meghatározott szándékra ajánlja fel”. Azaz nem az amúgy is megtartandó miséért fizetünk, hanem annak
felajánlásáért.

Az elsô századokban az ôsegyház minden tagja maga vitte kenyerét és borát a misére, ami
után agapét, lakomát tartottak. Késôbb ezt a
természetbeni adományt váltotta föl a pénzadomány, és a közösség papja gondoskodott a
kenyérrôl, borról. A VII-VIII. századtól kezdve
ezek az adományok már a papok fenntartását
is szolgálták. Az, hogy a pap az adományt valamiféle szándékra fogadja el, a Karoling-korban
terjedt el: a hívek így jóval tevékenyebb módon
vehettek részt a liturgiában.
Az 1917-es egyházi törvénykönyv szerint a
miseadomány, vagyis a stipendium a pap támogatására hivatott, így annyi misét kell bemutatni, amennyi felajánlás érkezik. Ez nem
szerzôdés (ez volna a simónia), hanem meghagyással kísért ajándékozás.
Sokan vélekednek úgy, hogy mivel a mise végtelen
értékû, azt több szándékért és több pénzért is be
lehet mutatni. Ez nem így van: a több szándékra
elmondott misék lehetôségét jelentôsen korlátozza az egyházjog. A miseadományokból való
törvénytelen haszonhúzásért büntetés jár. Egy
pap alapszabályként egy nap csak egy misét mutathat be, de van, hogy engedélyezik neki a kettô
(hétköznapokra) vagy vasárnap és ünnepnapokon
a három misét is. A pluszmisék adománya viszont
az ordináriust illeti meg (amit ô viszont vissza-
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cirkuszt, mert keresztény. A másik pedig elkezdett gondolkodni azon, hogy valóban kell-e neki
minden nap a vérontást néznie? Otthonosan kell
mozogni a társadalomban, jelen kell lenni mindenütt, és az adott pillanatban kell tudni beszélni a szentség hatalmáról. Ha nem érjük el az
embereket, az azért van, mert nem szólítjuk meg
ôket.

van, rajtuk kívül pedig vannak még szakemberek
- ôk a teológusok - és a hívek. A menedzserek
sok szempontból tanulhatnának az egyháztól.
Kétezer éve az egyház sikeresen alkalmazkodik:
túlélte a feudalizmust, az abszolutizmust, a kapitalizmust, a szocializmust...

juttathat papjának). Ha valamely misét nem ô
tartja meg, át kell adnia az adományt is.
A miseadomány mértékét az egyházmegye állapítja meg; az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegyében épp januárral változtak az összegek.
Nem mindegy, hogy csendes vagy énekes misét
mondatunk, hisz a második esetben a kántort
is ki kell fizetni. Jelenleg több szándékra fölajánlott misét maximum hetente kétszer, a hívek
tájékoztatása mellett mutathatnak be, de a misét
bemutató papot ilyenkor is csak egy adomány
illeti meg.
Ma is van lehetôség intenciók megtételére, azaz
arra, hogy alapítványt tegyünk az év meghatározott napján lelkünk üdvéért végzendô misére,
akár hosszú évekre elôre, azonban a paphiány
miatt egyre nehezebb a régi alapítványokat
teljesíteni. Mivel az alapítványok akár el is értéktelenedhetnek, ezért olykor módosításra szorulnak, amit a Szentszéknek kell meghatároznia. A
kommunizmus ideje alatt sokszor segítettek a
tengerentúlról érkezô alapítványok az elnyomásban élô katolikus egyházon.
A törvényes adományösszegnél tilos többet
kérni, de el szabad fogadni - ahogy el is lehet
tôle tekinteni, amit gyakran megtesznek a papok
szerényebb anyagi helyzetû hívek esetében.
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Egy nagymama kalandjai
Í r t a : F e ö s t h y T a má s

A nagymama bizonytalan léptekkel közelíti meg a templomot. Harminckét éve nem járt a környékén
sem. De most megváltozott a helyzet: megszületett a kis unoka. Meg kéne kereszteltetni...

Ha a nagymamának sikerül megtalálni a
sekrestye ajtaját (és persze sikerül: a nagymama szívós fajta), és bent találja a plébános urat,
alapvetôen két lehetôsége van. Az egyik: a pap
különösebb köntörfalazás nélkül nyilvántartásba
veszi, idôpontot egyeztet, majd amikor eljön az
a bizonyos szép vasárnap délután, megkereszteli
a gyereket. A másik: a pap kérdéseket tesz föl:
kekeckedik. Hogy miért is tetszenek úgy gondolni, hogy fontos lenne az a keresztelô. Hogy
miért nem a szülôk jönnek. És a kedves szülôk
össze vannak-e házasodva? És vajon miért nem?
Utóbbi fajta papot a nagymama nem szereti. A
kekeckedôt. Az ájtatoskodót. Aki jön a köve–
telményeivel, közben pedig... Tudjuk, milyenek
ezek. Vizet prédikálnak…
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De ne legyünk méltánytalanok a nagymamával,
ismerjük el: létezhetnek érvek arra, hogy miért
nincs igaza a kekeckedô papnak. Az egyik érv:
ugyan milyen jogon tagadhatja meg a pap a
keresztség szentségének kiszolgáltatását, ha
ezt a család kéri tôle? Ezzel máris az egyházjog dzsungelébe értünk, ahol e sorok írója nem
jártas; forduljunk vissza errôl az ösvényrôl. A
másik érv: ha megkereszteljük azt a gyereket –
akár hívôk a szülôk, akár nem –, legalább va–
lamilyen kapcsolatba kerül az egyházzal, míg
ha ellökjük magunktól, erre talán soha nem lesz
más esélye. Ez az ösvény is dzsungelbe vezet, de

nagyon is biztató irányba! Javasoljuk a keresztény olvasónak, hogy önállóan kövesse tovább
a gondolatmenetet, akár lelkiismeret-vizsgálat
formájában: mit teszek én azért, mit tesz az én
közösségem azért, hogy az egyházközségünkkel
laza kapcsolatba került embereket, családokat
magunkhoz kössük? Vannak-e olyan programjaink, ahol a részvételhez nem kell elkötelezett
hívônek lenni, ahol nem a bennfentes keresztények bikkfanyelvét beszéljük?
De most térjünk vissza az érvekhez, és említsünk
egy olyat, ami a kekeckedô pap igaza mellett szól.
Ez az érv pedig nagyon fontos. Ugyanis ha valaki
nem gyakorló hívôként lesz részese a keresztelés
liturgiájának, lényegében kénytelen végighazudni
a szertartást: pofátlanul és gátlástalanul. Mert a
pap – ha addig le is mondott arról, hogy kemény
kérdéseket szögezzen nagymama családjának
–, a keresztelési szertartás folyamán mégiscsak
kénytelen föltenni néhányat. Elôször is hitvallásra kényszeríti a jelenlevôket. Megkérdezi tôlük
például, hogy hisznek-e Jézus Krisztusban. Fura
lenne, ha a kedves családtagok erre a vállukat
vonogatnák, vagy azt mondanák, hogy „hát, úgy
a magunk módján...”. Így aztán igennel felelnek; valószínûleg nem egészen ôszintén, hogy
finomak legyünk. Aztán olyan kérdést is föltesz
a pap, hogy a kedves szülôk megígérik-e, hogy a
hit tanítása szerint fogják nevelni gyermeküket.
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Keresztszülôvel:
(Ígéretük: segítik jézusi
nevelô munkájukat)

A kisgyermek tehát úgy találkozik életében
elôször az egyházzal, hogy a körülötte álló
családtagjai kórusban hazudnak. Tényleg ezt
akarjuk? Jó, mondjuk a kisgyermeknek mindegy: szerencse, hogy még öntudatlan. De tényleg
komolyan gondoljuk, hogy az Isten házában
kórusban hazudó nagymamák és e hazugságot
hallgatólagosan támogató pap találkozásából
bármiféle megtérés csírázhat? Hogy egy ilyen
esemény alkalmas arra, hogy az egyházat bárki
szemében rokonszenvessé tegye? Ha nem így
gondoljuk, akkor pedig érdemes, sôt, kötelezô
kekeckedni.
Éljenek a kekeckedô papok!
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Kénytelen ezt megkérdezni, hiszen másként
nincs is értelme a gyerekkeresztelésnek. Mivel
a baba nincs abban a helyzetben, hogy felelôssége tudatában nyilatkozzon, az ôt körülvevô
– a gyermekkeresztelés alaphipotézise szerint:
hívô keresztény – közösségnek kell nyilatkoznia helyette. Hogy miközben a gyermek e hívô
közösségben nevelkedik, fokozatosan ébredjen
tudatára, milyen fogadalom köti, milyen szentséggel ajándékozták meg ôt egykor. Esetünkben
hívô közösség ugyan nincs jelen, de a jelenlevôk
gépiesen igennel válaszolnak, miközben azért
– ha egyáltalán megértették a kérdést – átsuhan rajtuk a sejtelem: egy túrót fogják ôk a hit
tanítása szerint nevelni a gyermeket. Hiszen
ahhoz nagyjából tudni kellene, hogy mi a hit
tanítása.

Aki hisz és megkeresztelkedik
Kereszteljetek meg minden embert
üdvözül, aki nem elkárhozik.
az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében!

Z

A kekeckedô
papokról

Édesszülô:
(fogadásuk keresztény hitre,
életre nevelik)
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Egyházi segítség
elbocsátott dolgozóknak
Interjú Szabó Illéssel, a Perlos Kft.
humán-erôforrás vezetôjével

Írta: Pálfay Erzsébet
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Milyen volt a kezdeményezés egyházi fogadtatása?
A körlevél mellett a legnagyobb felekezetek
képviselôit telefonon is felkerestük, és így azonnali válaszokat kaptunk. Minden esetben nagy
érdeklôdést tapasztalunk, amiben gyakran az
is érezhetô volt, mintha a magyar egyházak
képviselôit - szaknyelven szólva - kimozdította
volna komfortzónájukból ez a megkeresés. Nem
egy helyrôl azonnali együttmûködési ajánlatot
kaptunk.
Az érintett dolgozók hogyan fogadták
a cégvezetés kezdeményezéseit?
Ahogyan minden jelentôs kérdésrôl, úgy errôl is
egyeztettünk a munkavállalói képviseletünkkel,
még mielôtt bármit is tettünk volna. Tôlük azt
a visszajelzést kaptuk, hogy minden segítséget
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Elôfordult-e korábban ilyen célból történô kapcsolatfelvétel a magyarországi egyházakkal?
Nem tudok ilyenrôl. Számomra ez teljesen új
együttmûködési terület, és minden jel arra utal,
hogy bár nem törekedtünk erre, úttörôként
tekintenek ránk ebbôl a szempontból mind gazdasági-szakmai, mind egyházi oldalon.
Milyen jellegû támogatást kérnek?
Felkérô levelünkben a következôképpen fogalmaztuk: minden társas támogatást nyújtani tudó
szervezettôl azt kérjük, hogy „alapmûködéséhez
legjobban illeszkedô módon nyújtson támogatást”, ha teheti. Ez természetesen más lesz
egy tréningcég, egy szociális segítô szolgálat

Személyesen mennyire tudott azonosulni
az elképzeléssel?
Az ilyen lehetôségek felkutatása és megte–
remtése a legérdekesebb része hivatásomnak.
Büszke vagyok arra, amit eddig elértünk, és

remélem, olyan példát mutatunk, ami hamarosan nem különlegesség, hanem általános jelenség lesz hazánkban. A vállalatok és az egyházak
is jól járnának ezzel.
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örömmel vesznek, és örülnek, hogy ilyen módon személyre szabott segítséget kaphatnak a
kollégák, világnézetüknek megfelelôen. Értik és
érzik, hogy a társas támasz különösen fontos
ilyen nehéz idôszakban. Az egyházak segítségül
hívása része a társas támasz programunknak,
és mint ilyet, támogatták a munkavállalói
képviselôk. A dolgozók érdeklôdve figyelik a
faliújságokon és egyéb formákban ismertetett
segítségnyújtási formákat, és igénybe veszik
azokat. Az egyházi támogatásról a BBC Worldservice rádió helyszíni riportban kérdezte dolgozóinkat: az ott megszólalók örültek ennek a se–
gítségnek.

vagy egy egyház esetében. Nem
kívánjuk meghatározni, hogy kik
hogyan segítsenek, hiszen támogatást kérünk. Azt gondolom,
hogy ahogy a gazdasági és mentálhigiénés szervezetek, úgy az egyházak is tudják, hogy mit tudnak
adni az embereknek általában. Arra
számítunk, hogy ezt különösebb
felkészülés nélkül, koncentráltan tudják nyújtani a gyárunkban
dolgozóknak.
IGEN

Honnan származik az ötlet, hogy a
leépített dolgozóik számára egyházaktól is kérjenek segítségnyújtást?
Ez bevált gyakorlat volt a Perlos korábbi, finnországi létszámleépítései
során. Finnországban teljesen természetes, hogy a papok, lelkészek
megszólítják a dolgozókat és bátorítják, segítik ôket. Ez nem kuriózum, de persze nem is ez a legjellemzôbb formája a munkavállalóknak
nyújtott támogatásoknak. Sokkal
inkább szerves eleme a nagy egésznek, mint
ahogy az egyház is része a társadalomnak.

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

Nem múlik el nap, hogy ne hallanánk elbocsátásokról, csoportos létszámleépítésekrôl, gyárbezárásokról. Gyakorló HR tanácsadóként mégis meglepôdtem, amikor a finn központú, komáromi Perlos Kfttôl olyan levelet kaptam, melyben a cég többek között egyházak segítségét kéri leépített dolgozói
számára. Szabó Illéssel, a cég humán-erôforrás vezetôjével beszélgettem.

Lát-e további kapcsolódási pontokat az ilyen jellegû
munkakapcsolatokban, figyelembe véve az Egyház és
a HR alapküldetéseit?
Feltétlenül. Keresztény emberként az én szakmai
hozzáállásomat is az egyház értékrendje és céljai
határozzák meg. Így inkább azt lenne nehéz meghatároznom, hogy hol ne lenne létjogosultsága
az együttmûködésnek. Az egyház olyan értéket
hordoz, amelyekre minden embernek szüksége
van. Az etikai és motivációs kérdések átszövik a
munka és az üzlet világát. Azt gondolom, hogy
az ebbôl fakadó szükségletek a jövôben világ–
szinten is erôsíteni fogják az egyházak szerepét
a gazdasági életben.

Perlos Precíziós Mûanyagipari Kft. globális terméktervezô és gyártó cég a
távközlési és elektronikai iparban; több mint tíz országban van jelen Ázsiában, Európában és az amerikai
kontinensen. A társaság decemberben hajtotta be az elsô létszámcsökkentést, ekkor 600 fôs elbocsátást
jelentettek be. A pénzügyi és gazdasági válság miatt a vevôi igények csökkentek Európában ezért a termelési tevékenység Komáromban gyorsan veszteségessé vált. Ebbôl kifolyólag döntött úgy a cégvezetés,
hogy bezárja komáromi gyárát, így nyárra további 500 munkahely szûnik meg.
A Perlos a Nokia elsô beszállítójaként nyitott üzemet a Komáromi Ipari Parkban 1999-ben, idôközben
azonban más külföldi gyárak is megrendelôi közé kerültek. Teljes kapacitásban üzemelve a gyár létszáma
meghaladta a kétezer fôt. Forrás: index.hu, bumm.sk
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A félek-oszlop
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HIT AGYTAKARÍTÁS

Írta: Jakab

Félek, Uram! Félek, hogy kész van néhány levegôoszlop az életemben, s már nincs rájuk szükségem, avagy nekik
rám, esetleg Neked rám. De én még szeretnék továbbiakat építeni a Te dicsôségedre! Ezekben pedig kedvem
lelem, s nem a magam dicsôségére. Pedig lehet, hogy nem ez a Te akaratod. Én elfogadom, de félek.
Talán azért félek, mert éppen tegnap dicsekedtem el, hogy már nem félek többet. Hiszen kiálltam a három próbát,
mint a mesebeli királyfi. Nem ijedtem meg a hamis prófétától és híveitôl, elviseltem a sátán lépteit, végül legyôztem magát a bennem lévô félelmet. Nem ijedtem meg hát emberektôl, a pokolfajzattól, sôt még magamtól sem.
Pedig nagyon féltem, s nagyon imádkoztam Hozzád… De bátorságom már csak emlék, a félelem visszasunynyogott lelkembe. Porból véttettem.
Gyönyörû oszlop a házasságom és gyermekeim, csodálatos oszlop a küldetésem-karrierem, magam? Most meginogtak. Az egyik nagyjából tökéletes lett, a másikban nem haladok tovább, a másik-másik már csak hanyatlani
tud. És most? Most mi lesz? Építsek újakat vén fejjel? Másszak a tetejükbe? Oszlopos Simeonnak, vagy szoborként
sütkérezni? Esetleg ledöntöd ôket?

„A hajamban, nyelvemen
Titok
Csak ez számít, ez számít
Mert a titok a lényeg
A többi már nem számít
Nem számít
És ilyennek, olyannak lenni kéne
Nem számít”
(Ápril: Titok)

Michael Ende Végtelen történetében a kisfiú addig nem érhette el célját, míg minden félbehagyott ügyét el nem
rendezte. Nekem rendezôdni látszanak ügyeim. Wass Albert embere homokból építette, s a homokszemcséket
köddel kötötte össze. De az övét ledöntötték ellenségeid. Én nem olyan ember vagyok, kérlek, ha lehet, legalább
azt az egyet ne döntsd össze!
De legyen meg a Te akaratod. Ha így van jól, vedd mindenem, mindenkim, magamat is, mint Jóbnak. Magamtól
adom értelmem, akaratom, emlékezésem. De a Te szeretetedet kérem, ha csak egy percre is!

tartalom
Aki bújt, aki nem
28
„Esdekelve várom áldó szavadat”
– Ápril koncert a HÁLÓ kávézóban

•••kiálltam a három próbát
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Ne találjuk ki Magyarországot!
– 6. rész
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Egy csepp szangha
Keleti/keresztény meditáció
a Pauler utcában
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„Esdekelve várom áldó szavadat” –
Ápril koncert a HÁLÓ kávézóban

Írta: A. N. H.

köz.ép.

Ne találjuk ki Magyarországot!

Írta: Bethlenfalvy Gábor

A koldus törökülésben gubbasztott imazsámolyán, ölében degeszre tömött vászonszatyor. Az iszák
tetején imakönyv, keze a könyvön nyugszik, ujja az olvasófüzéren, hosszú haja sima, fiatal arcába
hull, átszellemülten hajol olvasmánya fölé. Adakozást sürgetô jobb keze szinte kinyúlik a fotó síkjából:
izmos, férfias, gyönyörû kéz. A kép a Háló kávéházban függ a falon, ide sompolygott be az Arc Nélküli
Hívô, hogy kifigyelje, mi történik itt kedd esténként.

Zsong az elôtér, a vendégek mászkálással töltik a
koncertig hátralévô idôt. Az egyik torzonborz, szakállas, farmeros-zakós fiatalember (vannak vagy öten
ilyenek), harmadszor nyargal végig a fotógalérián,
mintha sehogy sem találná az igazit, a remekmûvet.
Kicsit kattintgatja a számítógépen látható diákat –
jóval több kép van itt, mint a falon – aztán megzabolázott türelmetlenséggel a pulthoz sétál. Elvesz
egy pogácsát, csörren a pénzgyûjtô váza, nincs sza–
bott ára semminek.
Félénk, ifjú leány kéredzkedik az asztalomhoz, fe–
szengve kavargatja kávéját és kínosan vigyáz, hogy
csak akkor pillantson rám, amikor félrenézek. Átlagosan tíz másodpercenként pislant gondterhelten a
bejárat felé, míg aztán megjelenik a várva várt ismerôs, szikár, jó ötvenes szakállas férfi (az elsô olyan
hely, ahol valóban elvegyülhetek...). A többiek – láthatóan ismerik egymást – kettes-hármas csopor–
tokba verôdve diskurálnak, gôzölgô teát, vagy bort
kortyolgatva.
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Hülyeséghajó

Három hölgy alkotja a zenekart. Egy basszusgitáros nô
önmagában is szokatlan látvány, de így, lazán kereszt–
be vetett, a zene ritmusára le-föl bólogató lábszárral

úgy fest, mintha a hangszer véletlenül került volna az
ölébe a szokásos szombat esti traccspartin. (Késôbb
kiderül, hogy igazából klasszikus gitáron játszik – ehhez képest ügyesen kaparássza a vastag húrokat).
A gitáros lány a szóvivô, a szólista, a költô és a zeneszerzô is: az ô dalait kíséri szellemes zenei gondolatokkal a hegedûs leány. Szépen szólnak együtt,
különösen az énekes lány hangja magával ragadó:
zengô, tiszta és erôs, hangosítás sem kellene hozzá.
A kíséret az angolul elhangzó énekeknél erôsen polbeates – ezek vannak többségben; magyar versekhez
a Promise együtteséhez hasonló hangvételû magyar
kortárs zene szól. A hangulat egészen házikoncertjellegû, poénos beszólásokkal, családias biztatással és
háromszoros vastapssal.
– Azért énekelek angolul, hogy az emberek ne értsék
– vallja be az énekes a késôbbi pódiumbeszélgetésen
– a verssel a költô meztelenre vetkôzteti a lelkét, a
hozzá írt zenével még inkább kitárulkozik, és mindezt közszemlére teszi. Az elismeréstôl kipirult arc, a
szeretet-szomj elmúltával megenyhülô tekintet, az
alig fedett kebel azonban elárulja: a bújócskázó kislány alig várja, hogy rátaláljanak.
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Besenyô Pista bácsi megmondja, mi a hülyeség. (Például a kôolaj-finomító, hiszen akármennyit finomítják, úgyse lesz finom a kôolaj. A krumpli viszont majdnem finom; nem is kell finomítani, csak fôzni
egy lábosban.) Most én is megmondom, mi a hülyeség.
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hülyeséghajó
Minden idôk legnagyobb óceánjáróját készítik Finn–
országban. A 225 ezer tonnás Oasis of the Seas
fedélzetén egyebek közt lesz futballpálya nagyságú
szabadtéri aréna, 750 férôhelyes, görög stílusú amfi–
teátrum, korcsolyapálya, továbbá egy komplett Cent–
ral Park, igazi kertekkel és fákkal. Nem vicc, komoly
újságban olvasható.
Ez, kérem, hülyeség. Nem afféle vicc-hülyeség, ez
igazi hülyeség. Minek egy hajóra amfiteátrum és
igazi fa? Ki a fene akar óceánjáró hajón korcsolyázni?
Esetleg ugyanaz, aki korcsolyapályán hajózni? Nyil–
ván vannak ilyen emberek, hiszen egyébként nem
építenének nekik iszonyú pénzekért hülyeséghajót.
Van ilyen, na de – nóóórmális?
Hajóra futballpálya? És Dubaiban a sivatagba fedett
sípálya? Pálma alaprajzú félszigettel? Balatonfüredre
meg görög falu? Budapesti ablaktalan bevásárlóközpontba olasz étterem? A Mátrába mediterrán
stílusú villa? Nóóóóóórmális?

Most jósolni fogok. Mindenki írja föl egy papírra, amit
mondok, tegye borítékba, és ragassza le, hogy késôbb
elô lehessen venni. Megérjük még azt az idôt – és
talán hamarabb eljön, mint gondolnánk –, amikor
nem lesz szüksége senkinek ezekre a posztmodern
hülyeségekre. Ami ma sokaknak izgalmas élmény–
forrásnak tûnik, nem lesz több, mint szánalmas
ökörködés. Ismét arra lesz igény, ami valódi. Valódi
hajóra, valódi kertre, valódi amfiteátrumra, valódi
korcsolyapályára, valódi hóra.
Az fog jól járni, aki megôrizte a valódi hajót, a valódi
kertet, a hegyet, a havat, a régi házakat, éttermeket.
Akkor újra valódi országokra lesz szükség. Olyanokra,
amik azok, amik. Ilyenekben szeretnek majd élni az
emberek, ilyenekbe látogatnak szívesen a turisták.
Erre az idôre ôrizzünk meg a valódi Magyarországból
annyit, amennyit csak lehet!
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Keleti/keresztény meditáció a Pauler utcában

Válogatta: Borbás Barnabás

Írta: Varga Tímea

A szangha közösséget jelent, az Egy Csepp Szangha pedig zen közösség, melyet csak honlapjáról ismerek. Mégis, az ô nevük jutott eszembe, mikor ellátogattam egy buddhista meditációról szóló elôadásra, vagy inkább beszélgetôs estre.

Az emeletes krisztinavárosi bérház földszintjén,
balra az elsô ajtón bekopogva tágas elôszobában
találja magát az ember, ahol – ha nem érkezik
a meghirdetettnél sokkal korábban – nagy a
sürgés-forgás. A lakás legnagyobb szobáját - mely
meghitten berendezett imaszoba - készítik elô a
bennfentesek a vendégek fogadására. Vendég
pedig bárki lehet (sôt nem sokkal késôbb bennfentes is), aki kíváncsi az elôadásra. Aki pedig
még soha nem járt ott, ahhoz hamarosan odamegy a házigazdák (két fiatal lány) egyike, Szanka
Timi vagy Hargitai Zenta, hogy köszöntse ôt. Pár
perc múlva azonban otthonosan mozog az újonnan érkezett is, talán legközelebb már ô nyitja az
ajtót valakinek.

30

Az imaszobába lépve – miután néhány pillanattal
korábban felvilágosították, hogy Oltáriszentség
is van -, kicsit megilletôdik az újonnan érkezô,
de nyomban melegség járja át, ahogy megpillantja körben a fal mentén kuporgó, csendesen
beszélgetô csoportokat, a mécsesek adta tompa,
vibráló fényben. A berendezés nem sok, látszik,
hogy az a cél, minél többen itt lehessenek. A sarokban egy kerek asztalka mellett két fotel: az
elôadónak – most épp Bethlenfalvy Géza indológus – és Timinek, aki a beszélgetést vezeti.
Továbbá néhány szék az idôsebbeknek, a többiek
pedig szivacson, imazsámolyon vagy épp a földön
ülnek körben.

Az egyik fal tele mécsessel, elôtte a földön a
szentségtartó, mellette virágok és két ikon. A beszélgetôs esten kissé háttérbe szorul, de amikor
ugyanez a közösség imára jön össze, akkor természetesen központi helyet foglal el. A beszélgetôs estre még két, fehér abrosszal leterített
terüljasztalkám is kerül, rajta mindenféle finomság és tea.

Az IGEN történetének elsô lapszáma 1989. április 28-án jelent meg; hat nappal azután, hogy feloszlott
a KISZ, és pontosan négy nappal a magyar-osztrák határon húzódó vasfüggöny felszedésének kezdete
elôtt. Idén minden lapszámunkban rendszerváltás-környéki cikkeinkbôl idézünk.

„Egyházunk „zsinati helyzetben” van. Folyik az
esztergomi egyházmegyei zsinat elôkészítése,
felvetôdött egy esetleges nemzeti zsinat megrendezésének gondolata is a távoli jövôben. (…)
Érezzük a sürgetô igényt a társadalom oldaláról
is: itt az ideje, hogy kilépjünk a kultusz világából,
s nagyobb szerepet vállaljunk a társadalmi folya–
matokban. (…) Az a kérdés, hogy létrejön-e egy, a
korábbinál szilárdabb, elkötelezettebb egység az
egyházon belül, s van-e elegendô bátorságunk,
hogy vállalni tudjuk a közéletbe való kilépést.”
(Kovács Péter – Puchard Zoltán, 1989. V. 12.)

Amikor a késôkre való tekintettel az akadémiai tíz
perc ideje is lejár, az addig nyüzsgô kicsik átmennek a másik szobába filmvetítésre, az érdeklôdôk
örömére pedig elkezdôdik a személyes hangvételû,
spontán beszélgetés a meditációról. A téma ezt a
közösséget különösen érdekli, hisz nagy részük
hetente többször is összejár kontemplatív imára,
melynek egyrészt megvan a keresztény hagyománya, másrészt a keleti vallások meditációs gyakorlataitól sem sokban különböznek - szûri le a
végkövetkeztetést az elôadó és Timi egyetértôn.
A beszélgetést, melyet eddig is tarkítottak hallgatói hozzászólások, még kötetlenebb együttlét
követi, amelyben már helyet kap a teaivás és a
nassolás is. Új kapcsolatok szövôdhetnek, vagy
további felmerült kérdésekre kereshetnek és kap–
hatnak választ az érdeklôdôk.
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„Mit várunk a magyar társadalomtól és mit fogunk képviselni a MISZOT (Magyar Ifjúság Országos Tanácsa – a szerk.) fórumán?
- teljes világnézeti egyenlôséget
a táradalom minden szintjén;
- a marxista-materialista oktatásés kultúrmonopólium megszüntetését;
- mûködôképes társadalmi részvétel lehetôségét
(fórumok, intézmények, tömegkommunikáció
stb. szabad használata);
- a szociális tevékenységek világnézeti szabadságát, hozzá a megfelelô pénzeszközöket;
- szabad kapcsolatot a világ katolikusaival;
- valós dialógust elméleti és gyakorlati
szinten más világnézetû embertársainkkal;
-politikai garanciákat nyugodt mûködésünkhöz.”
(Puchard Zoltán – Blanckenstein Miklós, 1989. V. 12.)

„Nem kellett messzire mennünk. A Santo Stefano
Rotondo ott van, a lateráni bazilikához közel, a
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Egy csepp

1. rész

Coelius halmán. ôsi templom az egyik legrégebbi
az Örök Városban. (…) Évek óta restaurálják. Nehéz bemenni, de az apácáknál bekönyörgöm magunkat. (…) A magyarok csak Pomarancio freskóit
bámulják a kerengôben. – Mi ez, fiam? – kérdezi
egy bácsi, borzalommal vegyes kíváncsisággal.
Éppen egy képre bámul, ahol ügyes hóhérok forró ólmos kádban fôznek három mártírt, Vitust,
Modestust és Crescendiát.
- Tetszik tudni, itt volt hajdan a pretoriánusok
laktanyája. ôk kínozták és végezték ki a római
mártírokat a tizennégy nagy keresztényüldözéskor.
Az ô vértanúságukat ábrázolják a freskók.
- Pretoriánusok? Kik voltak azok?
- Hát, olyan római ávósok, tetszik tudni.
Egybôl megértettünk mindent.”
(Szörényi László itáliai beszámolója, 1989. V. 26.)

„A hatalommegosztás dilemmáiról olvashattunk
kerekasztal-beszélgetést a Világosság februári
számában. Kerekasztal-beszélgetést – mert ma
Magyarországon minden asztal kerek. (…) Úgy látszik, ez mégiscsak egy demokratizálódó ország. Itt
szóba állnak egy MSZMP-bôl kizárt politológussal is, s nem is akárkik: egy igazságügy miniszter,
sôt, a Párt Agitációs és Propaganda osztályának
vezetôje is. A kérdés lényege persze nem az, hogy
ki kivel áll szóba (bár engem gyermekkorom óta
óvtak a rossz barátoktól), hanem hogy hogyan
osztozunk a hatalmon. (…) Csupa ellentmondás
az egész. Mint ahogy az is, hogy az egyház nem
politizál, de hívô ember, mint minden magyar
ember, politizálhat. (Gitzy György, 1989. V. 26.)
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INTERNET

Gyönyörû horror
Sci-fi író sok van, sci-fi költô csak egyetlenegy.
Ray Bradburynél minden él. A transzformátorház
éppúgy szuszog, zümmög és sóhajtozik, mint a
templomi orgona a hatalmas térben bolyongó fuvallatok áramlataiban. A mozdonyok, körhinták,
cirkuszi masinák maguktól beindulnak, fújtatnak,
forognak, csörömpölnek, amikor nekik tetszik, és jaj
annak, aki bemerészkedik a tükörlabirintusba: soha
többé nem talál vissza önmagához. Mégis, mindez
csak díszlet. Mert Bradburyt - történjék akármikor
és akárhol a világegyetemben - egyedül az ember
érdekli igazán.

Keresztény britpop, ügyeletes Santana
Félelem nélkül - e szókapcsolat tökéletesen fedi azt
az érzést, amellyel kezembe vettem az Amnesztia
zenekar hasonló címû albumát, bár az elsô korong
után (Rádió) már elvárásokkal a fülemben ültem le
hallgatni.

Katolikus Google
Idôrôl idôre élénkül a vita az internetes tartalomszûrés szükségességérôl, miközben egyre több alternatív lehetôség közül választhat, aki kevesebb
erôszakot, szexust és gyalázkodást engedne a
csövön. Egyik legújabb próbálkozás a nem sokkal
karácsony elôtt indult Cathoogle, melyet egy Paul
Mulhernt nevû hívô indított Lourdes-ban.

A valóságnak belsô ritmusa, szimbolikája, sôt önálló élete van – Bradbury érzékeli és közvetíteni is
képes ezt, olyan erôvel, hogy könyveibôl lehetetlen
kimaradni. Ezúttal azonban a Marsbéli krónikák,
a Fahrenheit 451 (és a magyarra eddig le nem
fordított Pitypang bor) írója túlszárnyalja minden
költeményét.
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A Gonosz lélek közeleg címû kisregény a már kamaszodó, de még gyermeki lélek félig mágikus,
félig „reális”, árnyakkal, félelmekkel, izgalmakkal,
reményekkel és bizonytalansággal teli valóságában
játszódik. A könyv címe a Macbethbôl van, a vészbanyák dalából: bal hüvelykem bizsereg, gonosz
lélek közeleg – kellôképpen elôkészítve az olvasó
lelkét arra, ami következik. Alice Csodaországbanszerû rémálom, ám a lidércnyomás nem az ébredéssel ér véget, hanem a megoldással. És a megoldás
után nem egyszerûen megkönnyebbülés következik.
Hanem katarzis.
(Ray Bradbury: Gonosz lélek közeleg,
Európa, 2002)
-viktor-

A borító ezúttal sincs agyoncsicsázva: a homályos
metróállomás kellôképpen alternatív. Az anyag a
belsôt tekintve jól összerakott: átgondolt dalok,
letisztult hangzás, ugyanazok a britpopos ütemek
és telítettség, mint az elsô albumon; mégis, az a
svung, ami az elsô lemezen megfogott, valahogy
nincs meg. Némi sablonosság érezhetô: amennyire
forradalmian új volt az elsô lemez a maga rockos
kereszténységével, annyira követi a Félelem nélkül
is ezt a vonalat. Ez önmagában nem baj: lehet, az
hibám, hogy mindig gyökeresen újra vágyom.
Ettôl függetlenül jó hallani, jó hallgatni azt a fajta üzenetet, amit a zenekar közvetít. A fent leírt
kiszámíthatóság alter-evangelizációs szempontból
jogos, sôt, így talán többen lesznek rá fogéko–
nyak. A lemez keresztény zenészeknek egyene–
sen kötelezô darab: lehet mit tanulni minôség és
kivitelezés terén.
Az album az Élni vágyom címû szám klipje mellett
az elsô szám (Engedd) akusztikus verziója is helyet
kap, úgyhogy az önjelölt és közösség által megszavazott ügyeletes Santana-k nekiállhatnak meg–
tanulni, hogy amikor már az összes tábortûzi nótát
ellôtték, valami újat tudjanak mutatni.
(Amnesztia: Félelem nélkül – Szerzôi kiadás, 2009)
-lajosmarsall-
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A program ugyanolyan elven mûködik, mint
nagytestvére, a Google, ám bizonyos keresôszavakra csak elôre meghatározott oldalakat enged
megmutatni, vagy a listák élére sorolni. Magyar
verziója sajnos nincs, így angol kifejezéseket tudtunk csak tesztelni: míg a „satan” szóra a www.
newadvent.org katolikus enciklopédia cikkét hozta elsônek, addig (kevésbé sikeresen) az ateista,
szkeptikus sztártudós, Richard Dawkinsnál a szerzô
hivatalos oldalát, a richarddawkins.net-et. A „porn”
szóra nincs megjeleníthetô találat, ellenben bizonyos hitgyalázó zenekarok nevére elôbb hozta a
catholicleague.org vallásellenességgel kapcsolatos
nyilatkozatát, mint a zenekarok hivatalos oldalait.
Pozitív irányból közelítve beütöttük az IGEN szót
is, ám az elsô százhúsz listázott oldal közt nem
találtuk lapunkat (elsôként amúgy az igengroup.
co.uk „carrier service” és felnôttképzéssel foglalkozó központot kaptuk).
Tapasztalatunk szerint a Cathoogle lényegesen
megengedôbb, mint idôsebb párja, a CatholicSearch.com, ahol még a (kevéssé veszélyes) Metallica zenekar nevére is a New Advent katolikus
enciklopédia ugrik be (a Cathooglenél a metallica.
com). Az alexa.com webaudit mérései szerint a két
oldal együttes látogatottsága is elhanyagolható; a
magyarországi viszonylatban közepes Magyar

Nemzet Online (mno.hu) is majd’ négyszer akkora
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napi látogatottsággal rendelkezik. A kis népsze–
rûség nem lehet véletlen: a jobbító szándék megértése mellett az ember inkább érzi a cenzúra ízét
a módosított keresôk használata közben, mint egy
áttörô megoldásét.
(www.cathoogle.com)
- kerub -
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A könyvek megvásárolhatóak szerkesztOségünkben
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Sör után szabadon
Este tíz körül autóztam a városban, amikor a
következô jelenet fogadott: egy nyitott ajtajú autó,
mögötte egy másik, amelyik nem fért el az elôtte
állótól, a kettô között pedig egy ember. Mikor a
második autó mögé értem, láttam, mire fel a nagy
dugó: hôsünkön olyannyira úrrá lett a biológiai
közlési kényszer, hogy forgalommal szemben (gondolom úgy volt hátszél) könnyített magán, dolga
végeztével pedig valahogy visszatántorgott az autójába, és elhajtott. Az alkotmánybíróság furcsa fejjel meredne rám, ha elpanaszolnám: polgártársam
csorbította emberi szabadságjogomat, megspékelve
ezt tilosban parkolással és némi közszeméremsértéssel. Az SZVSZ (Szabadon Vizelôk Szövetsége)
pedig aláírásokat gyûjtene kirekesztô és elutasító
magatartásom miatt. -lajosmarsallMelós
Valahol azt nyilatkozta Kolompár Orbán, hogy be
kellene látnunk: olyan ember nincs, aki szeretne dolgozni. Az emberek azért dolgoznak, mert
muszáj. Én meg annak örülnék, ha a cigányság
belátná, hogy Kolompár Orbán nyilvánvalóan nem
szeret dolgozni, tehát akkor muszáj, hogy ô legyen
a megmondó emberük? -Grünweisz-

34

20
Húszmilliót érhet a dél-afrikai focivébé – írta az
újság. Fejenként ennyi pénzt zsebelhetnek be labdarúgó válogatottunk tagjai, ha sikerül kijutniuk
a 2010-es világbajnokságra. Na persze nem a kijutásért jár a húszmillió: a pénzösszeg meccsrôlmeccsre gyûlik. A Dánia elleni, hazai 0-0-ért például
5,4 millió forinttal gyarapodott a csapat, Málta
idegenbeli elpofozásáért (0-1) ennek duplája járt,
s ha a portugálokat megleckéztetnénk Lisszabonban, több mint 26 millióval nehezedne a csapat

bankszámlája. A kérdés már csak az: ki fog küzdeni,
hajtani, keményen játszani, bajnoki meccsre fáradtan érkezni, ha a leggyengébbek ellen aratott kis
gyôzelmekkel a nem-kijutás is ér úgy 10 milliót?

elozetes egyeztetés szükséges a 317-5369-es telefonszámon,
valamint megrendelhetoek e-mailben (igen@igen.hu)
vagy honlapunkon (www.igen.hu) keresztül.
Fizetés postai csekken, vagy átutalással
(Erste Bank 11991102-02103044).
Áraink nem tartalmazzák a postaköltséget.

-koplárovics béla-

Aprófát tessék
Hír: „Ha márciusban megint nem fizet az ukrán Naftogaz, a Gazprom újra elzárhatja a gázcsapokat.”
Moszkva gázháborújának vérmérséklete valójában
az újdonság fikarcnyi jelét sem hordozza. Persze
Ukrajna a hibás; elôbb gondolkoztak volna, hogy
kivel üzletelnek a kis maflák. Egyszer például vala–
kik azt mondták az oroszoknak, hogy nincs igazuk,
mire azok mintegy 27 millióan elindultak és Berlinig
meg sem álltak. -rettegett ivánMiseLive
Élô görög katolikus miseközvetítés vasárnap az m1en. A hetvenedik perc: „a szentmise Hajdudorogon folytatódik, a mi közvetítésünk azonban véget
ér.” Már csak az a kérdés, mi lesz jövô héten: innen folytatják? Vagy római rítus szerint fejezik be a
szertartást? Esetleg az aktuális mise elôtt rövid
összefoglalót adnak arról, hogy mirôl maradtunk le
múlt héten? -csodatevô nikolaA Centrum Ura
Isten nem bal- és nem jobboldali – soron következô
szavazóseregét ilyen mondatokon keresztül kívánja
kétszázezer fölé duzzasztani a Liberális Párt. Sietünk is egyetérteni, és tudjuk, hogy nem is ránk,
vagy a KDNP-klikkre kacsint a mondás, hanem az
MSZP vallásos tagozatának drukkereire, akik szerint
„Krisztus volt az elsô szocialista”. A plakáton mélyen
gondterhelt, zavarba ejtôen idôs néni összekulcsolt
kezekkel szinte kéri: szavazzunk Kupa Mihályra!
-kerub-
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Bethlenfalvy Gábor: Szent lovagok
Nincsenek már eszmények - halljuk gyakran. S ez igaz is lehet, bár hozzá kell tennünk: valószínûleg
nem a régi eszményekkel van a baj, hanem azzal, ahogyan beszélni próbálunk róluk. A könyv nagy
érdeme, hogy úgy szól a keresztény lovagság máig ható eszményérôl, hogy elkerüli az ájtatos megszépítés és a fölényes ítélkezés csapdáját is. Üzenete világos: ma is sok mindent vállalhatunk a középkori lovagi eszmények örökségébôl anélkül, hogy akár józanságunkból és kritikai szemléletünkbôl, akár
egészséges morális igényességünkbôl engednünk kellene.
Ára: 1500 Ft

Utolsó versek - utolsó képek
Magyar költôk utolsó verseibôl készült ez az egyedülálló válogatás –Jannus Pannoniustól Orbán Ottóig. Az írások tükrében távozó tekintetek: az alkotók kései portréi. A teljesség felé, a teljesség igénye
nélkül.
Ára: 1500 Ft

Hajnal Géza: Asztalaink
Egy sürgetô lóvásárlás elodázásaként született „rendhagyó szöveggyûjtemény”, amelynek megírása
természetesen nem menti fel a szerzôt az önmaga építette misztérium feloldása alól, amelynek eredménye nem lehet más, mint az Asztal nevû ló megvásárlása.
Ára: 1000 Ft

Bethlenfalvy Gábor - Szônyi Szilárd: Hír - Érték
„Létezik olyan újságírói magatartás, mely nem tetszeleg az objektivitás szerepében, de nem csapja be
az olvasókat. Amely vállalja bizonyos értékek iránti elkötelezettségét, de nem szónokol a szakszerû információszolgáltatás helyett. Amely tud igent mondani bizonyos gazdasági és társadalmi törekvésekre,
de nem szolgál ki feltétlenül semmilyen csoportosulást”
Ára: 1500 Ft.

Kapitalizmus és kereszténység
Kereszténység és kapitalizmus viszonya kérdések sokaságát veti fel. Egy részük elméleti jellegû: szükségszerû-e a kétféle „rendszer” konfliktusa, vagy összhangba hozható az értékelvû és az érdekelvû
gondolkodásmód? Ennél még fontosabb a gyakorlati felvetés: kettészakadhat-e az ember egy olyan
egyénre, aki pénzt keres, és egy másikra, aki keresztény?
Ára: 1500 Ft.
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