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Előszó
Kedves Csaba!
Sokat gondolkoztunk azon, vajon hogyan lehetne a
legjobb módon összefogni a teológián töltött közel
harminc évedet, az itt végzett szolgálatodat. Mostanában egyre több olyan könyv érkezik könyvtárunkba, ami arról szól, hogyan lehet megelőzni a
munkahelyi kiégést, hogyan lehet új lendületet venni
a szürkeségből. Sokat beszélnek arról is, hogy milyen fontos az ember testi-lelki egyensúlyához, hogy
a munkahelyén is megtalálja a számításait, hiszen
az otthon, a család mellett itt tölti el a legtöbb időt.
Bár eltérő ideje dolgozunk együtt (néhány hónaptól a huszonkét éves közös munkáig), mégsem
hallottunk tőled soha egy elégedetlenkedő megjegyzést, vagy rossz szót, nem tapasztaltunk csüggedést. Mindig inkább a lelkesedés szavai jöttek, és
megnyugtató mély tónusú hangon: „jó, megoldjuk.”
Pedig ez a közel harminc év olyan időt ölel át, amelyben nagyon sok változás történt. A rendszerváltás
után az egyházak új erőre kaptak; a Teológia pedig
új épületet, amelyben így az oktatás már méltóbb
körülmények között zajlott. Ehhez természetesen
társult a tudomány papír alapú szállítása is, vagyis:
az akadémiának helyben saját könyvtára lett, ahol
a folyóirat-állomány gondozása, rendbetétele kiemelt feladatként szerepelt. Aztán jött a következő

7

nagy változás, amikor az akadémiából egyetem lett
és megindultak a doktori képzések. Ez a könyvtár
számára is új kihívásokat tartogatott. Ezek mellett
még a reformáció kezdetének 500 éves évfordulóját
emelnénk ki, ami már a digitalizálás nagyfokú jelenlétével zajlott.
A sok változást, újdonságot az örömök mellett
persze kihívások is kísérték. Rengeteg történet kapcsolódik ezekhez, amiket nehéz lenne összegyűjteni,
felsorolni. …mégis megpróbálkozunk vele. Egy olyan
kötettel szeretnénk köszönteni Téged, és egyben megköszönni az itt végzett munkádat, amiben az egyik fő
mesélő Te vagy. Az itt töltött közel 30 évhez 30 gondolatot gyűjtöttünk össze, melyekben „elrejtettük”
a köszöntéseket, köszöneteket. Azt gondoltuk, hogy
adunk valamit, azonban a szerkesztés során kiderült,
hogy nemcsak mi adunk, hanem rengeteg impulzust
is kapunk abból a lendületből, lelkesedésből, ami
végigkísérte az itteni munkádat, és mint megtudtuk
nem is hagy alább!
Jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas éveket kívánunk! …és reméljük, hogy a
további kutatásaid során is sokszor találkozunk még!
Munkatársaid:
MÁRIA, BEA, NELLI ÉS BÉLA
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Beszélgetés
Herzog Csabával
nyugdíjba vonulása alkalmából

Miért döntött a lelkészi hivatás mellett? Milyen
családi háttérből jön? Van-e lelkész felmenője?
Közvetlen lelkész felmenőm nincsen. Evangélikus
szülők gyermeke vagyok, két nővérem után a harmadik, a legkisebb. Hitben nevelkedtem fel, és ez is
mindenképpen belejátszott abba, hogy lelkész legyek.
Gyermekkorom óta gyermekbibliakörbe, aztán ifjúsági körbe, istentiszteletre jártam. Belenőttem a Budavári Gyülekezetbe, amelynek a keresztelésem óta a
mai napig tagja vagyok, pedig nem mindig laktam a
gyülekezethez közel. Megnősülésem után a hetedik
kerületben éltünk, de onnan is inkább feljártunk a
várba, és megmaradt a gyülekezeti tagságom.
Isten olyan különleges úton vezetett, hogy még
a sorkatonai éveket is beleállította az Ő akaratába,
hogy ezen keresztül is megszólítson és elhívjon az Ő
szolgálatára. A katonaság végén sokat töprengtem,
hogy mit tegyek, mit kellene nekem csinálni? A leszerelés előtt egy fél évvel az Útmutatóban olvastam Habakuk 2,3-at: „A kijelentés már úton van, ha késik is
várj türelemmel.” Valami lesz? – gondoltam. És akkor
jött a felhívás: lehet jelentkezni a teológiára levelező
tagozatra. Akkor ez az én utam! A vári1 lelkésszel –
Madocsai Miklóssal, aki konfirmált is, és akit lelki
1

Budavári gyülekezet lelkésze
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atyámnak tekintek – beszéltem erről, hogy igen, ez
lehet az én utam. A teológiát az első levelező teológiai
tanfolyamon végeztem el sokadmagammal. Nagyon
áldott három esztendő volt, amíg tanulhattam. Hálás
vagyok Istennek, hogy régi, nagynevű professzorokat is hallgathattam, tőlük is tanulhattam. Itt külön
megemlítem Prőhle Károly professzort, Nagy Gyula
professzort, Muntag Andor professzort. Rájuk nagy
szeretettel és hálával emlékezem.
Eleinte úgy gondoltam, hogy a levelező teológiai
tanfolyam elvégzése után gyülekezeti munkatársként világi állásomat megtartva fogok szolgálni a
gyülekezetben, de úgy alakult, hogy munkanélkülivé
lettem, és ez adta a végső lökést arra, hogy ha már
a levelező képzést elvégeztem, teljes értékű lelkészi
oklevelet szerezzek. Ebben nagy segítségemre volt az
egyetem – akkor még Akadémia – dékánja, Muntag
Andor professzor, aki hozzásegített ahhoz, hogy a
kiegészítő három évet (számomra négy év lett), el
tudjam végezni úgy, hogy közben félállásban itt a
könyvtárban dolgozhassak. Ez azt jelenti, hogy 1991
őszén kezdtem el itt dolgozni. Úgy nézett ki, hogy
reggel 8-kor bejöttem, az előadásokat végig ültem,
majd lejöttem a könyvtárba és este 6-ig itt dolgoztam.
Ez így volt egészen ’96-ig. ’96-ban végeztem, akkor
szentelt lelkésszé Szebik Imre püspök úr. Továbbra
is maradhattam itt a könyvtárban és a másik félállásban a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
lelkésze lehettem. 15 és fél éven át végeztem a szolgálatomat párhuzamosan az itteni munkával. Örülök,
hogy így döntöttem és örömmel végzem ezt a szolgálatot azóta is Isten segítségével. Szüleimnek is hálás
vagyok, hogy lehetővé tették. És feleségemnek is, aki
tanulmányaim során is támogatott és mellettem állt.
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Hogy ismerte meg a feleségét?
Ez egy érdekes történet. A feleségem édesanyja és az
én édesanyám a háború előtt jó barátságban voltak.
Ez a barátság annak idején a Balaton partján, Balatonfenyvesen kezdődött, ahol mindkét családnak volt
nyaralója. A miénket a nagyszüleim építették, de ők
aztán el is adták (édesanyám kishúga ott lett beteg,
és ott halt meg, emiatt már nem tudtak többé oda
lemenni, ezért aztán eladásra került ez az épület). A
feleségemék nyaralója megmaradt, és amikor anyósom súlyos beteg lett, kérte, hogy Beáta, a feleségem,
keresse meg az én édesanyámat, aki jó barátnője
volt a háborút megelőzően. Nem tudott róla sokat,
csak annyit, hogy a férjezett neve Herzog Pálné. A
feleségem elhatározta, hogy mindenképpen megkeresi. Elővette a telefonkönyvet, fellapozta, ahol volt
5-6 Herzog Pál. Az egyikre rábökött és felhívta. Az
édesapám vette fel. Elsőre ráhibázott. Ez egy egészen különleges, csodálatos dolog volt. Ekkor feléledt
a kapcsolat és eljött hozzánk, meglátogatta édesanyámat. Akkor találkoztunk először, aztán egyre
szorosabb lett a kapcsolat, majd ’83-ban összeházasodtunk. Azóta is boldogok vagyunk és boldogan
élünk együtt. Sokszor megtapasztaltuk, hogy milyen
jó, ha az ember hasonló gondolkodású társat talál
magának, olyat, akivel már félszavakból is megértik
egymást. …de azért még mindig történnek érdekes
dolgok. Azt hiszem egy pszichológus volt az, akitől
egyszer kérdeztek valamit a feleségéről és azt válaszolta: „Ezt nem tudom. Még csak 20 éve élek vele
együtt.” Mi most már 35 esztendeje, de még mindig
vannak néha érdekes dolgok, amik előkerülnek.
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A Teológia előtt mivel foglalkozott?
Érettségi után szerettem volna Győrbe a Közlekedési
és Távközlési Műszaki Főiskolára menni, de nem
vettek fel, úgyhogy autószerelő lettem. Ez olyan lehetőség volt akkor, hogy mivel a gimnáziumban a
gyakorlati foglalkozás az autószerelés volt, az érettségivel párhuzamosan jogosítványt kaphattunk. Akik
így végeztek, azok érettségi után, már a jogosítvány
birtokában egy rövidebb szakmai képzésen vehettek
részt, hogy szakmát szerezhessenek. Tehát autószerelő lettem és több mint 10 évig dolgoztam szerelőként,
majd termelési előadóként a Volánbusznál.
Az egyetem után milyen egyházi feladatokat
látott el?
Nem sokkal az érettségi után már felkértek presbiteri
szolgálatra. Ezt főleg a sorkatonaság után vállalhattam el. Mára már öt ciklusnyi2 gyülekezeti presbiteri szolgálat van mögöttem – egy ciklus kihagyással. Fiatalabb koromban, érettségi előtt gyülekezeti
iratterjesztést végeztem, aztán bekapcsolódtam az
énekkarunk, a Schütz kórus szolgálatába. Sokáig
énekeltem ott. Aktív tagja voltam az ifjúsági közösségnek, és gyakorlatilag azóta is a gyülekezet tagja
vagyok. A legutóbbi választáson is újra megválasztottak presbiternek. Ezt a szolgálatot egy bővebb
tudással – lelkészi végzettséggel – látom el. Egyes
esetekben ennek köszönhetően többet is tudok segíteni a lelkész kollégáknak.
Beszéljünk most a könyvtárról egy kicsit. Mi a
feladata a könyvtárban? Változott-e a feladatköre,
2
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ötször 6 év

és a könyvtárban mivel foglalkozik a legszívesebben?
A könyvtárban kezdettől fogva a folyóiratokkal kellett foglalkoznom. Amikor idekerültem, akkor még
csak egy teremrész (a jelenlegi „A raktár”) tartozott a
könyvtárhoz. A lenti részen még a Fébé nyomda és konditerem volt. Aztán később bővült a könyvtár területe,
mivel szükség volt a helyre a könyvek számára. Amikor
a Fébé nyomda elköltözött, akkor megkaptuk azt a
részt, ahol most a „K raktár” van a külföldi anyaggal.
Aztán végül megkaptuk az úgynevezett kisolvasót is.
..és a pince?
A pince már régebben megvolt, már a kezdetektől, de
több probléma is volt vele. Lent az alagsorban megy
le a vizesblokkok csatornája. Itt nagyobb esőzések
idején többször is előfordult, hogy a kifelé menő csatorna nem bírta a nagy mennyiségű esővizet befogadni, és visszacsapott. Volt olyan, hogy úgy jöttünk
be, hogy tíz centi víz állt az alagsorban. Az volt a
szerencse, hogy a polcelemeknek elég magas volt
a lába, úgyhogy a víz még nem érte el a könyveket.
...azt a jónéhányat kivéve, amik lent voltak a földön.
Ezekből sok elázott. …hát sok ilyen sztori volt. Sajnos
nem volt mindig világos, hogy hol törhet be a víz, de
később ezt megoldották. Most 1-2 éve volt a legutolsó
beázás. Ekkor szintén történtek javítások. Akkor lett
teljesen árvízbiztos a könyvtár.
Miben volt más az egyetem épülete? Mi változott
azóta?
Nagyon sokban változott. Csak, hogy egyet említsek, az új épületrész, a teológus otthon új szárnya.
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Ez a legutóbbi nagy változás. Korábban, amikor még
a levelező teológiára jártam, akkor még csak a régi része állt az otthonnak. Ott, az otthon második
emeletén voltak egymás mellett a tanszékek, és a
piac felé néző oldalon lévő részen – a mostani Klubszoba3 fölött – volt egy nagy terem, abban voltak az
előadások (itt most már lakószobák vannak). Akkor
még egy épületben volt az Akadémia és a Teológus
Otthon. Később lehetőség nyílt arra, hogy ezt az új
épületrészt is megépíttethesse az egyház. Ez óriási változás volt, így sokkal nagyobb terület lett. Az
anyagi támogatás is jobb lett.
Elmondhatom, hogy nagy öröm számomra látni azt a fejlődést, ami itt a kezdetektől mind a mai
napig történt. Az egyetem épülete az eredeti tervek
szerint még nagyobb lett volna, de aztán vissza kellett
venni a tervekből. Emiatt került például a könyvtár a
jelenlegi helyére. Eredetileg ugyanis fent lett volna a
második emeleten, aztán az átszervezések miatt így
alakult. De hála Istennek, azért ez így is jó. Örülök,
hogy követhettem az itteni eseményeket, és sok-sok
lelkészgenerációt megismerhettem már teológus
hallgató korában. Örülök mindig, ha találkozom
velük akár a szolgálati területükön, akár útközben.
Jó látni az ő életüket, és azt, hogy milyen áldott szolgálatot végeznek.
De visszatérve a feladataimra. Amikor idekerültem ’91-ben, az éppen a könyvtár költözése után volt
nem sokkal. Korábban a könyvtár teljes állománya
az Üllői úti központi épületben volt.* Az egyetemi
könyvtári szolgálat az akkori egyetemi épületen
belül egy kisebb irodában kapott helyet. ’90 vagy
’89 előtt a rendszer az volt, hogy ebben az irodában
vagy úgynevezett „TV szoba”
* Szerk. megjegyzést ld. korrigendában.
3
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kellett leadni a kölcsönzési igényeket. Pár nap múlva
a könyvtárosok kihozták az Üllői útról a könyveket,
és itt át lehetett venni őket. Ekkoriban született meg
az a határozat, hogy ki kell ide költöztetni az állományt, hogy a Teológiának legyen saját könyvtára.
Ennek hatására költözéskor a teológiai anyagokat
hozták ide, valamint a régi, úgynevezett „soproni
állományt” (a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának könyvtárát, illetve a szemináriumi könyvtárak állományát).
Ez a mai napig itt van, ezekben is nagyon sok értékes
anyag van. A költözéssel átkerült sok folyóirat is. Ezek
kezdetben kisebb csomagokban voltak letéve körben
a fal mentén. Gyakorlatilag ettől kezdve én kaptam a
feladatot, hogy a folyóiratokat elrendezzem és berendezzem a raktárt. A folyóiratok is több költözést éltek
át, míg végül a jelenlegi helyükre, tömör raktárba
kerültek. Az állomány nyilvántartása, karbantartása
folyamatos feladatot igényel. Elmondhatjuk, hogy
az itteni folyóirat-állományt a kezdetektől fogva kezelem, segítem, irányítom azt a beszerzést, amire
megbízást kapunk (különös tekintettel a teológiai
folyóiratokra, hogy elsősorban azok legyenek meg).
Nagyon örülök ennek a munkának, mert nagyon sok
minden kerülhetett a kezembe, sokat olvashattam.
...volt aztán, amikor szűkíteni kellett a beszerzést,
mert anyagi nehézségek merültek fel, és akkor több
folyóiratot le is kellett mondani.
A folyóirat-állomány gondozása mellett jelentősebb feladatom az volt, hogy míg a kolléganők reggeltől délután négyig dolgoztak, én dél körül jöttem
és este hatig voltam itt. Így tudtuk a nyitvatartást
biztosítani. A kolléganők gyerekeik miatt nem tudtak
volna estig maradni, viszont én ezt meg tudtam tenni,
és ez így jó megoldás volt. Így lehetett nyitva estig a
könyvtár és ez a mai napig így van.
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M i re em lék szi k v issza a legszívesebben?
Milyen kihívások voltak, amik emlékezetesek?
Kihívás több minden is volt. Jelentősebbek, például a
beázások miatt történtek. Még annak idején sokszor
nyári felhőszakadások, esők után úgy jöttünk be:
„Na, vajon mi van, mi lesz itt?”
Aztán kihívás volt, amikor egy-egy nagyobb
ajándékot kaptunk például: Roloff Professzor hagyatékát. Itt meg kell említenem még Jutta Hausmann
professzorasszonyt, akinek a jóvoltából több külföldi professzor hagyatékát is megkaptuk, és más
hagyatékokat a Martin Luther Bundon keresztül,
ami nagyban gazdagíthatta a könyvállományunkat,
a könyvtárunkat. Ezek mind teológiailag fontos, és
a képzést segítő dokumentumok voltak. Másik érdekesség, amit átéltem és megtapasztalhattam, hogy
amikor még a levelező teológiára jártam, és az azt
megelőző időkben, külföldi folyóiratot nem lehetett
megrendelni. Ezeket csak úgy lehetett megszerezni,
hogy egy-egy professzor külföldi kapcsolatai révén
kérte meg a kintieket, hogy küldjék a folyóiratot,
amelyek aztán a professzor nevére érkeztek, és ők
adták utóbb a könyvtárnak. Amikor aztán a professzorok nyugdíjba mentek, az ő általuk itt hagyott
könyveket, folyóiratokat, amelyekre már nem volt
szükségük, lehozták a könyvtárba. Ezekben rendszeresen bogarásztam és mindig találtam külföldi
folyóiratokat. …érdekes módon mindig olyanokat,
amik hiányoztak. Mert hiszen az nem került tőlük
le, úgyhogy így azért többé-kevésbé kiegészülhetett
a folyóirat-állományunk. Mindig örömmel figyeltem
és figyelek mai napig, amikor erre-arra járok, hogy
milyen folyóiratok vannak és adott esetben, ha tudom, hogy valamiből hiány van, akkor megpróbálom
pótolni.
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Öröm számomra, hogy látom a folyóirat-állomány rendben létét, gyarapodását és remélem, hogy
ez majd később is rendben lesz. Hiszen én most év
végével nyugdíjba megyek. Utódom biztos, hogy
ugyanilyen örömmel fogja végezni, és vezeti majd a
gyarapodást és segíti a folyóirat-állomány alakulását.
Kedvenc könyvet meg tudna nevezni?
(Sóhajtás) Nehéz egy könyvtárosnak egy könyvet
megnevezni. (Nevetés) Sok minden van, amit nagyon szeretek. Nagyon sokat jártunk szüleimmel és
később is barátaimmal kirándulni. A természetet
nagyon szeretem, és ezért került hozzám közel Fekete
István munkássága és az ő természetleírása. Sokat
olvasgatom. Érdekes, hogy még annak idején, érettségi előtt irodalomtanárom megmosolygott ezért,
de azóta Fekete István természetleíró munkássága a
gimnáziumi tananyag kötelező része lett. Úgy látszik,
ebben egy kicsit megelőztem a koromat. Őt nagyon
szeretem. Még hitemben is sok erőt meríthettem az
írásaiból.
Van esetleg kedvenc mottója, idézete vagy
gondolata?
Nagyon sok mindent tapasztal az ember az életben,
a történelem rángatja ide-oda, és sok mindent lát,
sok kellemetlenség terhelheti. Számomra különös
értelmet kapott az az ige, ami a zsidókhoz írt levélnek a végén van a 13. fejezetben, „nem maradok el
tőled, sem el nem hagylak téged.” Azt hiszem, hogy
Zsid 13,5-ben van. Számomra ennek az az üzenete,
az a bizonyosság – ami kialakult bennem –, hogy
Isten Jézus Krisztusban mindig, minden küzdelemben, minden nehéz helyzetben velem van, átsegít.
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Ő tud minden lépésemről, minden mozdulatomról.
Ezt megtapasztalhattam életem során. Megsegített
minden helyzetben, és visszatekintve, nagy hálával
vagyok, hogy mindezidáig megsegített. Hiszem, hogy
ezután is mellettem lesz és vezetni fog, nem hagy el.
Szabadidejében mivel foglalkozik a legszívesebben?
Tulajdonképpen sok szabadidőm nincs, de mivel az
egyháztörténet mindig is közel állt hozzám, a gyülekezetben a korábbi időszakban a gyülekezettörténeti munkacsoport vezetését végeztem. Nagyon
sokat foglalkoztam a gyülekezet történetével. A gyülekezettörténeti munkacsoport meg is jelentette a
gyülekezettörténeti füzetek első kötetét, ami itt a
könyvtárban is megvan természetesen. Ez a gyülekezet kezdetétől az első három lelkész szolgálatát öleli
fel (kiemelten Bauhofer György munkásságát, aki a
gyülekezet első lelkésze volt). A gyülekezettörténet,
egyháztörténet tulajdonképpen számomra egy hobbi.
Különösen egyházunk 20. századi története érdekel,
hiszen nagy részben ebben a században éltem, sok
mindent nem értettem gyermekfejjel és egyre-másra
világosodnak meg dolgok. Az egész huszadik századi
magyar egyháztörténet érdekel. Ezzel foglalkozom
szívesen.
Korábban említettem Fébés szolgálatomat, amit
félállásban végeztem. 1996-tól 2000-ig Túrmezei
Erzsébet testvérrel is együtt dolgozhattam. Halála
után engem bíztak meg a hagyatékának rendezésével, feldolgozásával. Születésének centenáriumára
szerettük volna a teljes életmű kiadását megjelentetni. Ebből öt kötet megjelent: három saját vers,
egy műfordítás és egy prózai írásokat tartalmazó.
Ezek szintén megvannak itt a könyvtárban. Ezt a
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munkacsoportot a Fébében én vezettem. Azután még
egy feladatom volt/van, ami az Üllői úti könyvtárhoz
kapcsolódik, ahol délelőttönként dolgozom. A reformáció ötszáz éves évfordulójára született meg az a
terv, hogy föl kell építeni egy magyar evangélikus
bibliográfiát, egy digitális tárat, amiben mindennek
utána lehet keresni. Az én feladatom a folyóiratoknak
a feldolgozása lett. Most már eljutottam oda az évek
során, hogy a Lelkipásztort a kezdetétől, 1924-től
napjainkig teljesen feldolgoztam. Ezek a cikkek a
Magyar Evangélikus Bibliográfiában megtalálhatók.
Ez azért fontos, mert eddig sem repertóriuma, sem
éves tartalomjegyzéke nem volt a Lelkipásztornak,
és az ember, ha valamit keresett, akkor egy csomó
kötetet végig kellett nyálaznia. Most azonban a bibliográfiából tárgyszóra, szerzőre, igehelyre stb. lehet
keresni. De más folyóiratokat is Teológiai Szemlét
például, illetve más rangos evangélikus folyóiratot is
én vittem fel ebbe a bibliográfiába. Szép feladat. Nem
sokaknak adatott meg, hogy ilyen hosszú – 1924ben indult a Lelkipásztor – időszakot folyamatában
végigolvashasson. Nagy élmény is volt. Történelmi
időket végig nézni, hogy hogyan változott minden.
Lehetne ebből egy tanulmányt is írni „Történelem a
Lelkipásztorban” címmel például. Ez is egy kedves
munkám volt. Most is, ahogy megjelenik a Lelkipásztor legújabb száma, máris viszem föl az adatokat.
Még egy utolsó kérdésem lenne: Mik a tervei a
nyugdíjas évekre?
Mind a mai napig a hó első vasárnapján tartok istentiszteletet a Sarepta otthonban, illetve a Fébé Anyaházban – ez ma már a Sareptához tartozik. Vállaltam
és örömmel végzem ezt a szolgálatot. Továbbra is
csinálni szeretném. Sok feladat vár a gyülekezeti
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munkában. A gyülekezettörténeti munkában is még
sok-sok mindent szeretnék. Jobban elmélyülni benne,
kutatni, hogy egy teljes forrásanyagként használható
gyülekezettörténeti anyag összeálljon. Olyanokkal
tudok együtt dolgozni, mint Czenthe Miklós, a levéltárunk igazgatója, aki most a gyülekezettörténeti
munkacsoport vezetője.
Jövőre még félállásban az Üllői úti könyvtárban
fogok dolgozni, tehát nem megyek még teljesen nyugdíjba. Ott még sok feladat vár. És a gyülekezeti dolgokat is tovább fogom csinálni.
Köszönöm a beszélgetést! Szívesen hallgattam.
Isten áldását kívánom a nyugdíjas évekre.
Az elhangzottak alapján ez eddig megvolt, legyen
ez így a továbbiakban is!

Az interjút készítette:
SLEZÁK BENCE
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Áldás utadra

Legyen előtted jól kitaposott út, hátad mögül mindig
fújjon a szél, a nap melegen süsse arcodat, az eső
puhán essen földjeidre. És míg újra találkozunk,
hordozzon tenyerén az Isten.
Békesség és öröm vegyen körül téged. Legyen a
megelégedettség az ajtód retesze.
Boldogság kísérjen és áldás mindörökké! Isten
őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled házad falán belül, és mindazok szívében, akik ott veled
együtt élnek.

SZENT PATRIK
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A megfelelő
pillanat

NÉHA nagyon nehéz megszólalni.
Néha nincs kedvem elmesélni semmit.
Néha egyáltalán nem esik jól a beszéd.
Néha csak a csend marad,
legyen az hallgatás, duzzogás vagy sértődés.
MÁSKOR az esne jól, ha kérdezne valaki.
Máskor vágyódom a meghallgató társra.
Máskor dőlnének belőlem a szavak.
Máskor elárasztanám mondanivalómmal a világot.
MOST te kérdezel, Istenem,
és én szeretnék válaszolni.
Most velem beszélgetsz, Istenem,
és én hallgatni akarlak.
Most útba igazítasz engem,
és újratervezed az életemet.
Most indulok az úrvacsorai oltárhoz. Ámen.

SZABÓ LAJOS
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Mányoki János
köszöntő szavai

Kedves Csaba!
Az egyházi – s gondolom, egyéb – búcsúztatások,
búcsúzkodások egyik jellemző gyöngéje a szembedicsérés. Én sem tudom egészen elkerülni; de a Te
esetedben olyan tárgyilagosan írom, mintha egy hatósági igazolást küldenék: az elmúlt negyedszázad
folyamán igazán tisztességes embernek ismertelek
meg. Erről nem is kell többet beszélni.
S a tisztességen kívül ott volt és ott van kedélyed
állandósága. Hiszen a tisztesség nem föltétlenül jelenti azt, hogy valaki nyugalmat sugároz a környezetében. Te nyugalmat sugároztál. Erről sem kell
többet beszélni.
Amikor Madocsai Miklós mintegy ’beajánlott’
a könyvtárhoz, volt bennem némi gyanakvás: a belsőegyházi beajánlások története nem egészen sikertörténet. Ebben az esetben azonban hálás vagyok,
hálás lehetek Madocsai Miklósnak.
Bácskai Erzsivel tavaly még időről-időre emlegettünk Téged a kórházban. Szeretett és becsült; ő
is könyvtárban dolgozott – ha nem is a mienkben.
Fölidézem alakját.
Magam pedig – a munkakapcsolattól függetlenül –
személyes köszönettel is tartozom Neked.
Több évtizednyi harmonikus, tartalmas, nagyon szép
nyugdíjas időszakot kívánok Beának is, Neked is!
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Azonban bármit hoz a jövő, Isten adjon erőt mindenkor és mindenben. „Akik Istent szeretik, minden
a javukra van.” Nincs igazabb bölcsesség.
Emlékkönyvedbe most néhány rövidebb írást
küldök; remélem, van bennük némi frissesség és életszerűség. Kérlek, olvasd őket türelemmel!
Másik kérésem, hogy maradj folyamatos kapcsolatban egykori munkatársaiddal. A de iure búcsúzás
ne változzon de facto búcsúvá. Hangsúllyal írom.
Szeretettel (és egy kis megrendüléssel) köszöntlek:
2018. december 3.
János

MÁNYOKI JÁNOS
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Tankok
nyomában

A kézimunkaórán színes papírokból szabtunk volna
virágokat. Ollóra volt szükség: a tanítónéni üzent.
Anyám némi tartózkodással fogadta a kérést, egyetlen ollója lévén. Azért odaadta.
Hétvége volt, péntek, vagy talán szombat délelőtt.
Megkezdődött az óra: gömbölyödtek a színes papírvirágok, amelyeket aztán rajzlapra tapasztottunk.
Azonban már az első percekben kiderült, hogy
nincs mindenkinek ollója: talán egy-egy gyerek volt
feledékeny, talán egy-egy asszony óvatos. Így egyszeriben fontos személy lettem, aki kölcsönöz, akihez
odafordulnak. Kovács Csaba előttem ült, rézsút balra. Most éppen ő kérte az ollót, odaadtam. Közben
jól előrehaladt az idő: én már régen végeztem a kivágásokkal, s egészen elmerültem a ragasztásban.
Így arra riadtam föl, hogy kicsöngetnek. Déltájban
történhetett, vagy estefelé: mert egyik héten délelőtt,
a másik héten délután jártunk iskolába, s a kézimunkával általában bevégződött a tanítás. Így hamarosan hazamehettem: boldog hétvége.
Vasárnap reggel aztán öregapám megborotválkozott, majd – záróakkordként – a füléből nyírta
volna ki a szőrszálakat. Kereste hát az ollót, kérdezte
anyámat, aki nyomban igazolva látta két nap előtti
balsejtelmét. Engem különösebben nem is kellett
faggatnia: nyomban eszembe jutott, hogy az olló
Csabánál maradt.
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Most rögtön indulsz, aztán visszakéred! – hangzott az anyai döntés, amelyet öregapám tekintélye is
alátámasztott. Pedig egyáltalán nem volt ínyemre a
vasárnap reggeli séta: télvégi nyirkosság, nagy sár. S
ami még jobban nyomasztott, hogy tudtam: felnőttek
előtt kell majd visszakérnem az ollót. Kínosnak éreztem a helyzetet, s a végkifejlet felől is bizonytalanságban voltam. Szorongva ügettem – télikabát, sál,
sapka, jól bélelt gumicsizma – föl a Fő utcán, majd
kifelé a Perébe, ahol Kovácsék, megkülönböztetendő
Zsiga Kovácsék laktak.
Irma néni – Csaba édesanyja – kissé csodálkozva, de kedvesen fogadott. Nem tudta, minek köszönheti a vasárnap reggeli látogatást. Elmondtam.
Nyomban előszólította sovány, vékony arcú kisebbik
fiát. Faggatózásra azonban itt sem volt szükség. Csaba is határozottan emlékezett: őtőle Ruzsovits Béla
kérte el az ollót.
Most rögtön indulsz, aztán visszakéred! – hangzott Kovácséknál is az anyai döntés. Csaba is öltözködött – télikabát, sál, sapka, jól bélelt gumicsizma
– és már úton voltunk. Úton, azaz a tankok nyomában. Éppen szovjetek gyakorlatoztak a Bakonyban,
s pár nappal előbb teljes hosszában végigvonultak a
falun: a mi földútjainkon, olvadás idején. Sár, sártenger, iszonyú sár, kimondhatatlan sár...ilyennek
még nem láttalak, édes szülőföldem! Tocsogtunk,
csúszkáltunk, vergődtünk: két nyolcéves gyerek. Én
még annyi sem voltam.
Amikor megtehettük, azért a járdán haladtunk:
az is sárban úszott ugyan, de csak a szokásos télvégi sárban. Nem úgy az úttest: a tankok teljesen
fölvágták, szétlapították, az olvadó hólé tavakat, pocsolyákat képezett benne, s nem volt rajta egyetlen
szilárd pont. Ami nem úszott, az süppedt. A vékony
sár fölcsapott, a vastag ragadt és nyelt.
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A lánctalpak mélyedésében összegyűlt ugyan a
víz, de a pocsolyák alján mégis sekélyebb volt a sár,
s fröccsenni jobbadán csak a koszos víz fröccsent
belőlük. A gumicsizma azonban meglehetősen védett, s amikor elfogyott a járda, érdemes volt – szó
szerint – a tankok nyomában menni: itt legalább nem
maradt a sárban a csizma. Meg lépni is könnyebb
volt. Hát tapostuk a vizet.
Ruzsovitsék éppen Kajár túlsó végében laktak,
közel három kilométernyire tőlünk. Szőlőhegy, Kis
utca, Öreghegy: vergődtünk, vergődtünk előre a kopár dombok alatt. Az erőlködésnek azért némi haszna is volt: kevésbé fáztunk. S közben már éreztem
magamban egy másfajta megkönnyebbülést: elvégre most ketten voltunk, megoszlott a felelősség, s
Ruzsovitséknál Csaba viszi majd a szót, hiszen mégis
ő volt a továbbkölcsönző.
Béla táskája valami kemény kartonból készült.
Alja és teteje ívben domborodott: világosan emlékszem rá. Mariska néni nem is nyúlt bele: kinyitotta, s
egyetlen mozdulattal fölfordította, megrázta a táskát.
Majdnem teljesen üres volt: csupán az olló hullott
ki belőle. Bennem fölcsapott a boldogság; de Csaba
is nagyot sóhajtott, hiszen az ő helyzete kényesebb
volt, mint az enyém.
Most már mit nekem sár! Kezemben ott a diadaljel: az olló. Jórészt megfeketült, de kifogástalan,
használható, becsületes acéleszköz. A ház egyetlen
ollója. Boldogan szorongattam végig az Öreghegyben, aztán föl a Kis utcán, aztán végig a Szőlőhegyen. Nekünk most kezdődött a vasárnap: vidáman,
diskurálva tocsogtunk, tocsogtunk hazafelé. Bokáig,
lábszárközépig süllyedve, valahogy mégis győztesként a tankok nyomában.
MÁNYOKI JÁNOS
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A földi lét
igazi rugói

Az élet minden élvezete a külső jelenségek szabályos
váltakozásában gyökerezik. Éj és nap forgása, az
évszakok visszatérése, virág és gyümölcs fejlődése,
meg ami még az idők során elibénk kerül és gyönyörűségünkre szolgál kínálkozva, sőt követelődzve:
ezek a földi lét igazi rugói.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Őszi csodák

Ülve a karosszékben,
Ma legelőször néztem
Szemközt az utcasort.
A tekintetem rátévedt egy fára:
Nini még most sem sárga.
Zöldnek tartotta meg
Szép reménység-ruhában
Az, aki megtarthat mindeneket.
És én is élek,
És én is élek
S megvannak mind, akiket szeretek.
S e nekem-láthatatlan tündér-őszben
Eljönnek hozzám az őszi csodák:
Másodszor borulnak tündér-virágba
S hoznak pici, fanyar, fura gyümölcsöt
Az almafák.

S a drága földön, nem is olyan messze
Másodszor érett meg most a cseresznye,
Az elnyílt őszi-kikerics helyén,
Őszi bánat és lila gyász után,
Októberi dombok oldalain
Pompázik a tavaszi kankalin.
Rügyet bont minden ág
S belőlem is szinte nap-nap után
Kihajt egy vers-virág.
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S ki tudja még mi lesz?
Lehet, hogy a közelgő karácsonnyal
Zúgni fogok erdőkkel egyetemben
Lombkoronás, orgonás áhítattal.
Ülve a karosszékben,
Ma legelőször néztem
Szemközt az utcasort.
Az utcasor felett
Egy színes felleget.
A szemem újból rátévedt a fára.
A reménységben megtartatott fára, –
S akkor gáttalanul,
Feltarthatatlanul,
Elbírhatatlanul
Robbant ki szívemből a hála.

REMÉNYIK SÁNDOR
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H. Hubert
Gabriella
köszöntő szavai

ADVENTI DICSÉRET
Nóta: Isten elküldé Angyalát
1.
Immár Ádám hogy elesék,
		
Isten rajta szánakodék,
		
Krisztus néki ígérteték,
		Kivel megvigasztaltaték.
2.
		
		
		

Szóla Isten Angyalának,
Menj el, mondd meg Máriának,
Anyja léssz Isten Fiának,
Megváltót szülsz ez világnak.

3.
		
		
		

Tsudalkozék az Mária,
Férfiat nem ismért, mondja,
De Gábriel vigasztalja,
Hogy azt Szentlélek munkálja.

4.
		
		
		

Úgy mond, nem köll ezt csudálni,
Isten dolgát köll gondolni,
Hogy ő mindent cselekedni,
Elégséges végbe vinni.

5.
		
		
		

Ah, Uram, ím’ te szolgálód,
Mond Mária, mint akarod,
Úgy légyen, mint parancsolod,
Szolgálódnak jobbnak tudod.
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6.
		
		
		

Nagy hamar terhben akada,
Méhében fiát fogada,
Idővel magzatot hoza,
Ki világot megváltotta.

7.
		
		
		

Bűntűl, ördögtűl, pokoltúl,
Az Törvénynek nagy átkátúl,
Az Istennek haragjátúl,
És az örök kárhozattúl.

8.
Örüljünk hát, s’ most vigadjunk,
		Szívbűl-lélekbűl tapsoljunk,
		
Istennek hálakat adjunk,
		
És néki ekképpen szóljunk.
9.
		
		
		

Kérünk, Úr Jézus, tégedet,
Idvözítsd te híveidet,
Vedd hozzád az mi lelkünket,
Mennyekbe el-bévígy minket.

10.
Hol örökkén veled legyünk,
		Örömödben részesüljünk,
		
Téged vég nélkül dicsérjünk,
		
Te mienk, s’ mi tied légyünk.
(Bökh István 17. század végi adventi dicsérete.
Zöngedözö mennyei kar, Komárom, cr. 1718, 34–35.)
2018 adventjén szól a köszöntő. Kavarog az elmúlt
negyedszázad. Egy-egy gyógyító mondat, észrevétlen lelkigondozás, másokra átsugárzó hit és mérték.
Lelkipásztor. És megbízható munkatárs, akivel
tovább járhatjuk a közös utat.
„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez,
aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18)
H. HUBERT GABRIELLA
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Hinni, vágyni,
kívánni

Mindenki várja, hogy sorsa jobbra fordul: de hinni
nem ilyen egyszerű. (...) Régebben az emberek kön�nyű szívvel hittek, igényesen, jókedvűen. A baj az,
hogy már egészen okosak, kitanultak, óvatosak és
beavatottak vagyunk és nem merünk kívánni. Ezek a
valószínűtlenül oktató erejű esztendők megtanítottak
reá, hogy vágyainkban is óvatosak legyünk, mintegy
racionalizáltuk ábrándjainkat.

MÁRAI SÁNDOR
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Ha nem teszek
semmit sem

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
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új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

TÚRMEZEI ERZSÉBET
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Márton
Gyöngyvér
köszöntő szavai

Herzog Csaba kiegyensúlyozott, csendes jelenléte
és visszafogott, bölcs humora tizenhat éven át sokat
segített a számomra, annak idején, hogy beilleszkedjem, létezzem, szolgáljak az EHEK és az EOK,
valamint az Egyetem teljes közösségének mindennapjaiban.
2001. január 2-től a nyugdíjba vonulásomig,
2016. december 19-ig Csaba megbízható támaszom
volt, ha a könyvtárról és a könyvtárosi munkáról,
magatartásról gyakorlatiasabban, a bevett hagyományoktól eltérően, olvasócentrikusan vélekedtem,
kezdeményeztem, tevékenykedtem. Meglehet, erdélyi
származásom, családi helyzetem, egy másik felekezethez tartozásom, a bevett, megszokott mintától
eltérő megnyilvánulásaim, a másság efféle „mintázatai” miatt is bölcs türelemmel viszonyult hozzám.
Teológiai tájékozatlanságom, hiányosságaim, hibáim
nála sosem neheztelést váltottak ki, mindig inkább
segítőkész türelmet, tiszteletet tanúsított felém. Jó
kollégát, egymás meghallgatását és tiszteletben tartását feltétel nélkül szem előtt tartó embert ismertem
meg a személyében. Életem nehezebb perceiben, a
magánéletem fordulataiban és alkalmanként a munkahelyi konfliktusaim során mindig emberségesen,
körültekintően és elfogulatlanul, önzetlenül segített,
bátorított.
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Rendszeres közös kávézásaink néhány percében
Csabával megosztottuk egymás közt a napi gondjainkat, és gyakran az élményeinket is, pláne lelkesen
a kultúrabelieket. Emlékezetes marad a számomra,
ahogy büszke férjként olykor körbekínálgatta közöttünk felesége, Beáta finom süteményeit. A Csabára
jellemző figyelmességet, előzékenységet természetesen volt alkalmam Beáta részéről is megtapasztalni,
valahányszor találkoztunk.
Nagy hálával, sok köszönettel tartozom mindkettejüknek az ismeretségért, a bizalmukért és a barátságukért! Kívánom, hogy nyugdíjas éveik teljenek jó
egészségben, boldogságban, legyen részük mindenkor Isten áldásában! „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

MÁRTON GYÖNGYVÉR
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Ha egy szép élet
vágyád őrzöd...

Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
A múlttal nem szabad törődnöd,
S mindig úgy tégy, ha veszteség ér,
Mint hogyha újjászülten élnél.
Mit akar? – kérd meg minden naptól.
És minden nap felel majd akkor:
Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni;
Főként ne gyűlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre!

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Az ember
igazi értéke

Mindig csak a múlandóság üres tarlóit nézzük, és
nem vesszük észre azokat a tele csűröket, melyekbe
életünk termését elraktároztuk, a megtett cselekedeteket, a megalkotott műveket, a megélt szerelmeket,
és a bátran, méltósággal kiállt szenvedéseket. Ez adja
meg az ember értékét, a jelen minden hasznosságán
túli értékét: ez az érték a múltból vezethető le, ezért
eltörölhetetlen.

VIKTOR EMIL FRANKL
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Gondari séta

A császári negyed csöndesebb oldalát hosszú, viszonylag egyenes utca szegélyezi. Elindultunk rajta,
mivel tudtuk, hogy a szállodánkhoz vezet. Kényszerből fordultunk vissza. A megelőző sarkon jobb
felől népes gyereksereg – félmeztelenek, szutykosak,
taknyos orrúak – rohant elő, és olyan rámenősen
kezdte a koldulást, hogy nem sok kedvünk maradt
abba az irányba, a szegényes kerekkunyhók között
folytatni utunkat.
Mind a biztonság, mind a célszerűség azt kívánta, hogy kövessük a negyed védőfalát: öt-hat méter
magas, habarccsal és terméskőből épült falazat, helyenként ódon, boltíves kapunyílásokkal.
Tagadhatatlan, hogy van benne méltóság. Itt-ott
egy-egy fa zöldell – talán szikomort is láttunk –, s hátterében a szürke terméskő még sötétebbnek látszik.
Szorosan a fal mellett gyalogolunk, így sehol sem
nyílik rálátás, a negyed kastélyai rejtőznek. Különben
földút, por, kecske, kutya. A fal tövében ütött-kopott
házikók: kő és zsupp. De bádog is.
Február eleje volt, délután öt óra körül. A legszebb afrikai tél. Ragyogó kék ég, alkonyi napfény,
húsz-huszonöt fok meleg. Néhány percre egyedül maradtam. Elnéztem kecskét, kutyát, gyereket, kunyhót
és a három-négyszáz éves védőfalat. Dög is hevert a
porban.
Észrevettem, hogy szemben egy koldus közelít.
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Ötven körüli férfi volt; hogy alacsonyabb-e nálam,
nem tudom, mert tiszteletteljesen, némileg meggörbedve járult elém. Sem az arcára, sem a ruházatára
nem emlékszem. Talán szürke, jellegtelen, nyugatias
öltözéke lehetett, fehér vászon válltakaróval.
Alázattal, szívére tett jobb kézzel kérte az alamizsnát. S ahogy szemtől szemben álltunk, az egész
helyzet úgyszólván szertartásos volt. Koldult az ember, kétségkívül koldult; de az abesszin udvariasság,
viselkedéskultúra tökéletes ismeretében tette. Számomra legalábbis úgy tűnt.
Jobb kezemben táskát tartottam. Birrjeimet –
Etiópia pénze – ingem bal mellzsebében őriztem.
Gombolható volt az a zseb. Most bal kezemmel kigomboltam, elővettem egy-két kisebb címletet – ez
könnyen ment, mert a kisebb és a nagyobb papírpénzeket mindig külön-külön hajtogattam, így látatlanban is tudtam, milyen pénzek közé nyúlok –, s
odaadtam az embernek. De a kezem még a levegőben
volt, amikor átvillant az agyamon: hibázok, nagyot
hibázok! Az itteni udvariasság szabályai szerint bal
kézzel, a tisztátalan kézzel adni a legnagyobb illetlenség, sőt sértés. Bal kézzel adni: ez azt jelenti, hogy
semmibe veszem az adományt és semmibe veszem
azt, akinek adom. Mint az arculütés.
Tehát át kellett volna vennem a bal kezembe a
táskát és a jobbommal nyújtani át a pénzt az embernek. De a gesztus a másodperc töredéke alatt zajlott:
már nem tudtam változtatni, a koldus fürge volt és
átvette a pénzt.
Most hőköltem meg igazán. Mert ahogy a pénzt
eltette, annak rendje-módja szerint lehajolt előttem,
hogy kezet csókoljon. Hogy megcsókolja az adakozó
kezet. Elárasztott a szégyen. Önmagában a kézcsókkal semmi bajom sincs, de azt nem bírtam elviselni,
hogy az ember a tisztátalan kezemet, azt a kezemet
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kell, hogy megcsókolja, amellyel iránta érzett megvetésemet mindenki szeme láttára kifejeztem. Egy
pillanatig majdnem dulakodtunk. Az ember félig
meghajolva fogózott bele a bal kezembe, hogy elvégezze a hála gesztusát. Hirtelen arra gondoltam,
hogy táskás jobbomat kínálom neki, azonban tény,
hogy nem a jobbom volt az adakozó kéz, ráadásul
így táskástul az is idétlen, esetleg félreérthető mozdulat lett volna. Tanácstalan riadalomban emeltem
föl a bal kezemet vállmagasságig. Az is bennem volt,
hogy ez a huzakodás talán furcsa lehet, s mielőbb
le kellene zárni.
Egy pillanatra elbizonytalanodtam, s ez elég
volt ahhoz, hogy a fürge és rutinos koldus győzzön:
bal kézfejemhez illessze ajkát. Aztán eltűnt. Visszás
érzésekkel bámultam utána.1
Útitársam azonban visszajött, ballagtunk tovább. Közben még mindig nyugtatgattam magam:
Nem kell az amhara illemtant ilyen iskolás merevséggel fölfogni. Bomlanak az ősi szokások. Gondarban,
ebben az idegenforgalmi központban a koldus már
ismerheti a dörgést: Igaz, hogy szebb a jobb kéz, de
Egy álombeli rezonancia (2016. december 15.): Szulejmán
szultán megérkezik Budapestre, s fáradhatatlanul osztogatja az
Erzsébet utalványt boldognak, boldogtalannak. Suttogják, hogy
meg akar nyerni bennünket.
Amikor elébe jutok, leborulok előtte, azonban fölemel a szőnyegről. Saját kezével. Nyájas, méltóságteljes öregúr Szulejmán:
egyenes tartású, derűs tekintetű, szép, hosszú fehér szakállal. Úgy
érzem, még kedvesebb hozzám, mint egykor János Zsigmondhoz
Zimonyban. S kezemben – bal kezemben – máris ott a rengeteg
utalvány. Zavarban vagyok. Tudom, hogy hibázok, nagyot hibázok, mégis: bal kézzel gyűröm a szultán Erzsébet-utalványait a
bal zsebembe. Öngyilkosság és mégis: bal kéz, bal zseb. A szultán
szótlanul néz. Levágatja a kezemet? Megfojtat? Karóba húzat?
Halálra korbácsoltat? Akkor nyugodt hangon Szulejmán: Tegye
el jobban, tegye mélyebbre! Nehogy a felesége megtalálja, mert
az egészet elveszi! – Azzal kegyesen elbocsát.
1
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az adomány még szebb... – Talán valóban így gondolkodik, vagy legalább így érez. Csakhogy az emberi
lélek – Ó, Isten bölcsességének kifogyhatatlan mélysége! – többrétegű és ellentmondásos, úgy nyugaton,
mint keleten...
Bal felől most templomok következnek. Kerített udvarban állnak, s kívülről nem ígérnek sokat.
Tudom, hogy voltak jobb napjaik, de azok a napok
régen elmúltak. Most a szegénység, ütött-kopottság,
s ami még rosszabb, a jellegtelenség ül rá a képre.
Fák azonban vannak az udvaron, s némi sikerrel
küzdenek a lapos-kúp forma hullámbádog-tető sivár
látványával.
Imádkozók, beszélgetők, koldulók. Többségük a
hagyományos fehér vászonlepelben. Ismét megállok,
elnézem őket.
Most feltűnt egy asszony. Lehet, hogy éppen
az egyik templomudvarból jött ki, de én már csak
az utcán vettem észre, ahogy tempósan, egyenletes
léptekkel közeledett. Talpig fehérben volt, s annak
rendje-módja szerint a fejét is lefödte a lepellel. Úgy
emlékszem, bot volt nála, nem pedig a közkedvelt
napernyő; de nem támaszkodott a botra, csupán
hozta a kezében.
Közelebbről látszott, hogy idős asszony: valahol
a hatvan és a hetvenöt között. Pontosabbat nem mernék állítani, hiszen csak a kezét és az arcát láthattam, azt is inkább csak futólag. A közepesnél kissé
magasabb termetű, feltűnően egyenes tartású nő
volt. Egyenes tartású és inas, nagyon sovány, mint
általában az amharák. Ahogy elment mellettem, inkább érzékeltem, mint láttam, hogy kezén és arcán
fonnyadóban a bőr. Azonban mégsem tűnt föl, hogy
ráncos volna, sokkal inkább a szikárság uralkodott
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az arcon. A feje ugyan fedett volt, mégis úgy emlékszem, mintha egy pillanatra láttam volna fehér haját.
S ahogy elment mellettem, hirtelen az orromba
tódult a ruhájából áradó tisztaság-szag. Egyáltalán
nem tudom, hogy szappan vagy valami más mosószer határozta meg ezt az illatot, csak azt tudom,
hogy egy pillanatra szinte beburkolt, s hogy ott és
akkor csöppet sem éreztem olyan kimódoltnak és
tömegtermék-jellegűnek, mint a gazdag világ számos
mosószerének illatát. Pedig az eredetéről fogalmam
sincs. Még az is elképzelhető, hogy éppen a gazdag
világból származott.
Köröskörül szegénység és a szegénység szaga.
Kecskeszag, kutyaszag, trágyaszag, izzadságszag, ittott vizeletszag vagy akár dögszag. S az utcaközépen
egyenletes léptekkel halad az egyenes tartású, szikár,
hófehér leples öregasszony. Kezében ott a botja, és
tisztaság-szagot áraszt maga körül...
Mellbevágott a léte, látványa, illata; de máris
túlhaladt rajtam, s ezúttal nem fordultam meg. Talán
nem is illett volna megfordulnom.
Hamarosan elértük az aszfaltozott, kopár teret,
amelyen túl a szállodánk állt.
MÁNYOKI JÁNOS
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Ősi ír áldás

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned
van,
Az áldott napfény sugározzon be téged
És melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint
kandallók tüze,
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden
barátod is,
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított
Gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
A virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő,
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
Hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
És időnként egy csillag is.
Legyen áldott a föld, az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon
Bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén
Az Istent!
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Ima
szavak nélkül

Uram,
annyi minden történt a héten,
s annyira tele a fejem földi gondokkal!
Nem tudok most
szárnyaló, szép szavakat mondani.
De hát a szavak úgyis csak
nekünk, embereknek fontosak,
Te értesz engem, Uram, szavak nélkül is!
Érted, amit sóhajtok,
érted, amit nyöszörgök,
érted, amit dúdolok,
érted, ha fáradtan csak hallgatok.
Köszönöm, hogy figyelsz rám,
és értesz engem, Uram. Ámen.

DÖBRENTEY ILDIKÓ
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Ne félj!

Uram,
köszönjük, hogy itt vagy velünk!
Itt ülsz közöttünk egyszerű ruhádban,
sugárzón, biztatón, bátorítón, hogy ne féljünk, ne
rettegjünk valamitől, ami ránk vár.
Uram,
nem tudjuk, milyen eredményeket hoz
az elkövetkező hét.
Csak azt tudjuk, hogy Te velünk leszel.
Velünk leszel minden nap minden órájában, minden
percében.
Velünk leszel az egyszerű kerti munkákban,
intéznivalóinkban, az utazásainkban,
a beszélgetéseinkben, velünk leszel az iskolai vizsgákon, az orvosi vizsgálatokon, velünk leszel minden
születésben és minden temetésben.
Uram,
ha Te velünk, ki lehet ellenünk?
Uram, köszönjük neked,
hogy a zsoltárossal mondhatjuk:
„Ha az Úr velem, túljutok minden falon!”
Ámen.
DÖBRENTEY ILDIKÓ
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A szeretetről

A szeretetnek nincs szüksége eszményi alakokra.
A szeretet olyan, mint... de nem, nincs hasonlat a
szeretetre. Nincs oka, nincs magyarázat reá. A szeretet, úgy látszik, önmagáért való. Néha felgyűlik
egy emberben és kiárad.

MÁRAI SÁNDOR
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Isten áldja meg
pihenésedet is!

Isten áldja meg a földet lábaid alatt,
az ösvényt, amelyen jársz nap, mint nap,
kezed és szellemed munkáját,
és mindazt, amire vágyakozol!
Isten áldja a napot, amely sugaraid rád is ontja,
a barátaidat, akik otthonossá teszik
mindennapjaidat.
Isten áldja meg azokat, akikkel ma dolgod akad,
akiknek szeretetet adhatsz.
Isten áldja meg fáradozásodat, küzdelmeidet,
és derűs megelégedéssel töltse el lelkedet.
És ha a mai nap majd végéhez ér,
hadd legyen békés a szíved.
Isten áldja meg pihenésedet!

VARGA GYÖNGYI
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Önmegvalósítás

Isten akaratát tenni a legértelmesebb, legeredményesebb dolog, amit csak ember tehet.
Az ember az Istennel való közösségben valósítja meg
önmagát azáltal, hogy igent mond Neki élete minden
pillanatában, ezzel válaszolva arra az igenre, melyet
Isten mondott ki, amikor szeretetből megteremtette.
Az ember ebben az Istennel való kapcsolatban talál
önmagára. Ebben áll egész boldogsága.

CHIARA LUBICH
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Vére hullása

Sokszor láttam ölni anyámat. Majdnem hetente vágott tyúkot, csirkét. Hamar megszoktam. A disznó
halála már megrázott. Kukoricával kicsalták, négyen
rávetődtek, valaki torokba szúrta. Habos vér folyt.
Aztán egy fiatal kis üsző. Nem tudom, miért
került sorra. Baltacsapás. Reccsent a homlokcsont.
Az állat megingott, akkor gyors, ügyes mozdulattal elvágták a nyakát. A Maglicsék és a Matkovichház közti üres telken történt.
Volt egy kuvasz, javíthatatlan baromfigyilkos.
Vaslapáttal verték agyon. A fél szeme kifolyt, egyfolytában üvöltött. Úgy emlékszem, még élt, amikor
földobták a ganés szekérre, ami a dögkútba kivitte.
Kínzással egybekötött középkori kivégzés jut most
az eszembe róla.
Mégis egy vígjáték dúlta föl a leginkább gyermeki kedélyem. A Riói kaland. Belmondo-film, 1964-ben
vagy ’65-ben láttam Kajáron. Vér ebben nem folyt,
de valakit megfojtanak a nyakkendőjével. Szemtől
szemben látszik az arc, rövid ideig, vígjátéki túlzással. Vad fintorgás, hörgés, kilógó nyelv. Talán egy
hét is beletelt, amíg megemésztettem a látványt.
A vetítés után szorongva, földúlva siettem haza a
sötétben. Nem annyira magamat féltettem, inkább
szétestem belül. Fölborult a világom. Nyomasztó
álom jött, s a következő napokban a kispéci iskola
udvarán időnként még látni véltem a fuldokló arcát.
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Éppen egy vígjáték tette velem... Sokkal inkább, mint
a szeme-kifolyt kuvasz.
Mennyire más, józan, kissé szorongató, de majdnem ünnepélyes volt számomra a réceölés. Egy-egy
kedvencem halála, akit/amelyet kikeltétől etettemitattam, úsztattam, oltalmaztam. Némi szomorúságon és beletörődő sajnálaton túl mégsem éreztem
a pusztulásában borzalmat; talán azért nem, mert
cselekvő részese voltam. Kilenc éves lehettem, amikor anyám megbízott, hogy tartsam a súlyos, puha,
szagos szárnyast – a kövér récét – amíg ő elvégzi az
aktust. Kiemelte az állatot a katrocból, két lábánál
és két szárnyvégénél fogva átadta a kezembe. Külön is figyelmeztetett: semmiképpen ne hagyjam,
hogy a szárnyvég valahogy elszabaduljon a lábtól.
Így szorítottam könyökben előremeresztett kézzel
lábat-szárnyat, míg a szegény madár úgy lógott, mint
valami fölfüggesztett csónak. A fejét persze föltartotta. Szuszogott, rántott magán néhányat – gyönge
szabadulási kísérlet – néha még hápogott is, de kövér
testéből kiveszett minden vehemencia. Föladta. Talán
már jóval előbb, a katroc fogságában.
Anyám térdére helyezte az állat fejét. Baljával
fogta, míg jobbjával sebesen szaggatta, tépdeste tarkójáról a tollat, pihét. Sercegett a toll. Úgy emlékszem, hogy az öregkés pengéjére szorította – talán
hüvelykjével – a tollat, úgy szaggatta. A réce ilyenkor
meg-megrándult.
Amikor az alkalmas terület – ahol a tarkó és
a nyak találkozik – szabaddá lett, anyám az állat
alá húzta a tányért. A sót már jóval korábban belehintette, egy-két milliméter vastagon, mert a vérhez
csakugyan kellett a só.
Keresztirányban, erővel vágta a nyakat. A tarkó
alatt. Halkan reccsent valami: a csont vagy a rost.
Aztán a vér – a vágás sikeréhez képest – spriccelt
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vagy csordogált. Ha a csorgás nem erősödött, újabb
vágás. Közben rám szólt anyám: Ne sajnáld, ne sajnáld, mert nem tud megdögleni.1 – Hát fegyelmeztem
magam. Anyám kissé fölemelte a kacsa fejét, hogy
a seb lehetőleg a tányér közepe fölé essen. Az állat
csőrét pedig összeszorította ujjaival: víz szivárgott a
csőrből, s vigyázni kellett, nehogy a tányérba, a vér
közé csurogjon. A csőrt a baljával szorította, mert
jobbjában még mindig ott volt a véres öregkés. Egykét pihetoll óhatatlanul a vérbe hullott. Ezeket anyám
a késheggyel villámgyorsan a tányér peremére taszította. És mindketten vártuk, hogy bevégződjön.
Amikor a szöveget írtam, nem gondoltam arra, hogy Pesten a
’megdögleni’-nek már csak a durva árnyalatát érzik. Pedig a szó
eredetileg – minden mellékíz nélkül – az állat kimúlását jelölte,
s az állat a falusi világ hierarchiájában világosan lejjebb volt,
mint az ember. A szó csupán akkor kapott durva jelleget, amikor
emberre használták: ezzel azt fejezték ki, hogy az illetőt nem
veszik emberszámba: ’Nëm tud má’ mëgdöglenyi!’ Itt a durvaság
valami olyan, mint ha azt mondom, hogy egy férfi meghág egy
nőt – hiszen itt sem a meghág igével, hanem az állatias viselkedéssel van baj. A mostani kutyaromantika idején függőben
hagyom a kérdést, hogy a hierarchikus megkülönböztetésről
mit gondoljak; azonban sohasem mondtam még állatra, hogy
’meghalt’. ’Elpusztult’, szoktam mondani. Ezt is az iskolában
vagy a zongoraórán hallottam először, s emlékszem arra, hogy
idegennek, kimódoltnak éreztem, mert számomra a ’megdöglött’
volt a természetes alak. A népi.
Anyámban pedig csakugyan élt az a hidedelem, hogy a haldokló
előtt vissza kell fogni a szánalom külső jeleit, mert a siratással
visszatartjuk a távozót, nem hagyjuk átlépni. Nagyapám többször
is elmesélte, hogy amikor a nővére haldokolt, sógornője ’Böske
ángyunk’ hangos zokogásra fakadt. ’Julcsa néni’ (harmincnyolc
éves volt szegény) egy idő után fölnyitotta a szemét, s halkan,
de érthetően annyit mondott: Hagyjatok elmenni. – Ez a kis
történet anyám számára állandó argumentummá lett. Amikor a
réceölés közben rám szólt, a helyzetben egy kicsit ott van Julcsa
néni haldoklása, s a szegény szárnyas így némileg fölmagasztosul. Annyira azért nem, hogy meghalhatna. Megdöglik, hiszen
állatnak teremtődött.
1
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Talán a madár is várta.
Kezdetben még jószerivel maga emelte a fejét.
Aztán mindinkább elhagyta az ereje, kókadt a fej.
Éreztem, hogy lábán-szárnyán remegések futnak.
Végül egészen kinyúlva, élettelenül csüngött a kezemben. S már alig csöpögött a vére. Anyám fogta,
bevitte a tányért.
A vödröt már előkészítette. Abban forrázott.
Mindig óvatos, gyöngéd mozdulattal helyeztem el a
kacsa súlyos testét. Fejjel alá, hiszen a lábánál fogtam. Tudtam, hogy az állat már nem él, de valahogy
mégis szántam, ahogy a vödör aljába szorul nyaka,
feje. Ezért óvatosan, lassan eresztettem nagyon is
átmeneti nyughelyére szegényt. Talán a halottöltöztetőkben van ilyen figyelem, gyöngédség. Ha ugyan
ismerősük a halott.
MÁNYOKI JÁNOS
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Az olvasásról

Nem elég katalógus, divat vagy hagyomány szerint olvasni. Ösztön szerint kell megkeresni a könyvet, mely
nekünk, személyesen mondhat valamit. Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy alszik, étkezik, ahogy
szeret és lélegzik az ember.

MÁRAI SÁNDOR
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Maradjon veled
áldásával a
magasságos Isten

Maradjon veled áldásával a magasságos Isten, hogy
tiszta szívvel élhess.
Legyen mindig belső bizonyosság a szívedben, hogy
az Élet, amelyet ajándékba kaptunk: gyönyörű.
Áldjon meg Isten gazdagon, hogy életed teremhessen
emberséget, jóságot, hálát.
Lelj rá minden nap egy kis darab mennyországra itt,
a földön, amire rácsodálkozhatsz, s amit megoszthatsz másokkal.
Tölts el sok bensőséges órát szeretteid körében, és
Isten adjon melléd igaz barátokat, lelki társakat.
Fedezz föl újabb szépségeket, találj rá új megfejtésekre, s maradj lelked mélyén mindvégig gyermek:
kíváncsi s mindig nyitott az Eljövendő felé.
Áldjon meg Isten szép célokkal, tervekkel, áldjon meg
új erővel, hogy lelkesen és hálásan dolgozhass, és
figyelni tudj Isten útmutató szavára.
Életéveidből merített tapasztalataid és bölcsességed
segítsen másokat is, hogy felismerjék a Szeretet valóságát, Isten hozzánk hajló irgalmasságát.
Járj minden utadon Isten áldásával!

VARGA GYÖNGYI
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A kendőtartó

Paszics szerb emlékét két tárgy őrizte. Az egyik a
kendőtartó, ami ma is megvan anyám nyári konyhájában. Három nagyobb és négy kisebb rudacskából
áll: a nagyobbak közel félméteresek, a kisebbek közül
kettő másfél arasznyi, kettő még annál is kurtább. A
hosszabb rudacskák – egy felül, egy alul – keresztirányban függenek a falon, míg a harmadik – amely
a kendőt tartja – a levegőben, az alsó rúddal párhuzamosan helyezkedik el. A két-két rövidebb tartóelem
jobbról és balról rögzít, mindkét irányból stilizált
nagy L betűt formálva.
Dúsan mintázott, szép munkát hagyott az utókorra Paszics szerb. A csatlakozásokat és középpontokat hangsúlyozó motívum szorító gyűrűket idéz,
a szabályos, kerekre esztergált dúcocskák finoman,
egyenletesen domborodnak, majd karcsúsodnak,
mint a reneszánsz erkélyek bábjai. Az egész darab
biztos ízlésre vall. De az idő is hasznára vált: dióbarna színe tovább sötétült a közel száz év alatt.
A másik tárgy egy asztal volt. Lapja lényegében
szögletes, de sarkai erősen íveltek. Két lábon állt az
asztal, amelyeket tartóhíd kapcsolt össze. A lábak
csodálatom tárgyát képezték: alul ugyanis elágaztak,
ráadásul igényes faragás-esztergályozás díszítette
őket. Az elágazás fölfelé is folytatódott: két hegyes,
szárnyszerű alakzattal zárult. Amikor az asztal alá
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bújtam – gyerekkel sűrűn megesik –, madaraknak,
kétfejűsasnak képzeltem a párosan fölívelő mintát.
Az asztal sokkal világosabb volt, mint a kendőtartó. De azt nem tudom, hogy milyen fából készült,
díszítményeire is csak hellyel-közzel emlékszem. Sajnos, már nincs meg: anyám – mint közös örökséget
– átengedte egyik rokonunknak, akinél egy részeg
veszekedés közben félig-meddig összetört, úgy, hogy
tűzifaként végezte. Ma is sajnálom.
Anyámtól tudom, hogy az asztallap alján be volt
vésve a készítő neve: Csináto Paszics Szjerb. Ebben
a formában.
Paszics – a keresztnevét már senki sem tudta
– hadifogolyként került hozzánk az első háború idején. Asztalos lehetett, „igen ügyes kezü ember” mint
öregapám mondotta. Fiatal volt és nyilván jóképű,
hiszen a fölső szomszédunk leánya – Cseszregi Erzsébet, azazhogy Böske – gyöngéd-erős érzelmeket
kezdett iránta táplálni. A részleteket ugyan elnyelte a
szűk évszázad, de nagyon valószínű, hogy a két fiatal
összeszeretkezett, mint felénk szokták mondani. Különben nem egyértelmű a kifejezés, jelenthet többet
is, kevesebbet is. Esetünkben a többre gondolok.
Cseszregiék éppen nem örültek. A magyar és
ágostai hitvallású falu közepén, az utcaderíkon ...
hogyan örültek volna? Az öreg Cseszregi – a keresztnevét már anyám sem tudja – talán el is „agyakúta”
a leányát. Igen valószínű, hogy megtette: válságos
helyzetben a nevelés bevett eszköze volt ez. Mindenki
a gyermeke javát akarja, itt pedig valóban nagy volt
a kockázat. Azt mondogatták a régi öregek: „ inkább
a falubelit hét bünnel, mind a vidíkit eggyel.” Paszics
pedig sokkal több – vagy sokkal kevesebb – volt, mint
„vidíki”. Böske azonban nem tágított.
Később azt is tudni vélték, hogy a szerb asztalos
már családos ember volt, és nem is akarta magával
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vinni a leányt. Lehet, hogy ez csak utólagos toposz,
ami arra hivatott, hogy indokolja a történteket; de
az indoklás szerencsétlen, mert új kérdést vet föl: Ha
Paszics már nős ember volt, hogy nem tudta lerázni
magáról Böskét? Ebben az esetben Cseszregiék is
a kezére játszottak volna: egy lezárt viszony még
mindig kisebb baj, mint egy teljesen zűrzavaros, veszélyes jövő.
A háborúnak azonban vége lett, a hadifoglyok
hazaindultak. Paszics is útrakelt, de Böskével együtt.
Igen valószínű, hogy az atyai-anyai áldás ebben az
esetben elmaradt: lehet, hogy a leány egyszerűen
megszökött a szerb fiúval. „Ráakaszkodott.” – mondogatták azok, akik a nőkkel mindig szigorúbbak.
– „Nem birt a vírivel.”
Aztán megjött a hatósági értesítés: Paszics szerb
a két ország határvidékén meggyilkolta Cseszregi
Erzsébetet. Megfojtotta? Agyonszúrta? Hiszen „igen
ügyeskezü ember vót.” Cseszregiék mit sem tehettek: szegény világ, háborús világ, kétszázegynéhány
kilométer... Erzsébetet elhantolták valahol a Száva
vidékén; nyilván „minden zenebona nélkül”, mint
régi halotti anyakönyvünk mondja, némileg hasonló
esetről szólván.
Siratták-e az otthoniak Böskét vagy csak szégyellték? Nem lehet tudni. Mert hiszen sokan voltak,
akik pálcát törtek: Kurva vót... Mëgérdëműtö. Minek
mënt ee velë.
Közel kilencven év múlt el, de egy rokoni-szomszédi veszekedés közben még mindig elhangzott:
Ujjár maj’, mind a Cseszregi Böske: ezt is a
Szávábul foggyák ki. – Koraszülött szállóige ez a
mondat, de már nincs, aki föltáplálja.
Pár éve aztán a kezembe került egy népballada.
Éppenséggel szerb. Történeti háttere nagyjából Zsigmond király korára tehető, bár maga a cselekmény-
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váz sokkal korábbi is lehet. Markó királyfi a mórok
fogságába esik. A mór király leánya megpillantja,
beleszeret. Fölajánlja a fogolynak, hogy segít neki
a szökésben, ha őt is magával viszi az országába.
Markó elfogadja a segítséget és megszökik a leán�nyal. Már a szerb föld közelében járnak, amikor a királyfi eliszonyodik szeretőjétől és megöli. A haldokló
megátkozza a gyilkost. Hazaérve Markó nagyszámú
zárdát alapít, hogy az átok terhétől megszabaduljon.
Így szól a történet. Nyomban fölidézte bennem
a szerb asztalos és a szomszédleány emlékét.
Hiszen úgy tűnik, mintha Paszics újrajátszotta
volna Cseszregi Erzsébettel Králjevics Markó és a
mór kiályleány balladáját. Talán csakugyan ismerte:
Szerbiában, száz évvel ezelőtt ebben semmi meglepő
nem lett volna. De akár ismerte, akár nem, mindenképpen az idegeiben, a zsigereiben hordozta, mint
egy nyers, sok szempontból még törzsi kultúra eleven
örökségét. Egy magyar férfi fölképelte vagy megrugdalta volna Böskét, de a gyilkosság talán nem
következett volna be.
S ami a folytatást illeti, kolostorokat aligha emeltetett Paszics – elvégre ő mégsem volt királyfi –, egyegy gyertyát azonban gyújthatott éppen az eretnek
magyar nő lelkiüdvéért. Elképzelhető, hogy kevésbé
a lelkifurdalás, mint a halott bosszújától való félelem
okán. A balkáni hegylakók gyakran babonásak, vagy
– mondjuk így – másban látják a lényeget.
Valahol a Száva vidékén, jeltelen sírban nyugszik
Böske, Paszicsot is réges-régen elnyelte Ó-Szerbia.
A cifralábú asztalt negyven éve már, hogy föltüzelték. De a kendőtartó még megvan, dióbarna
színe szépen tovább sötétült a közel száz év alatt.
Szeretném, ha megmaradna.
MÁNYOKI JÁNOS
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A boldogságról

Mire jó a napoknak, bolygóknak és holdaknak, csillagoknak és tejutaknak, üstökösöknek és ködfoltoknak,
lett és leendő világoknak e kavargása, ha nem arra,
hogy a boldog ember önfeledten örüljön a létének?

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Csipkebokor

Oly közönséges, árva kis bokor,
Körülte gaz nő, állat rátipor,
Ember véresre sebzi magát rajta,
A szitkot, gúnyszót özönével hallja.
Ő mégis rendületlen hittel várja,
Hogy egyszer égi tüzet fog az ága,
S akkor, mint írva vagyon: a hegyen,
A lángjában az Isten megjelen.

REMÉNYIK SÁNDOR
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Isten
alázatossága

Mikor Jézus nagycsütörtökön megmossa az apostolok lábát, alulról néz fel rájuk, és ekkor, éppen ebben
a pillanatban közli velünk, kicsoda Isten. (...)
Persze, a lábmosás lecke számunkra felebaráti szeretetből, de valójában több annál: kinyilatkoztatása,
feltárása annak, mi az Isten. Isten nem teheti meg,
hogy ne ereszkedjék le legalulra. Lehetetlen, hogy
mást tegyen, különben nem mondhatnánk, hogy
Isten szeretet. (...) Isten alázatossága maga Isten
mélysége.

FRANÇOIS VARILLON
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Az oroszlán
nyomában

Motoros riksánk, a tuktuk kifelé tartott Akszúmból.
Mögöttünk maradt – jobb felől – Sába királynőjének
hagyomány szerinti palotája, bal felől pedig ugyancsak a királynő ugyancsak hagyomány szerinti sírköve. A száraz időszak közepén jártunk: verőfényes
napsütés volt és huszonöt fokos meleg.
A tuktuk időnként zötyögött a földút hepehupáin, de azért jó tempóban haladt és állhatatosan verte
a port. Jobb felől dombvonulat gyűrődött, emelkedőin itt is, ott is kecskék, marhák és pásztorgyerekek
látszottak.
Vezetőnk jókedélyű fickó volt. Mi magunk egy
kellemes reggeli után és egy izgalmas várakozás hangulatában üldögéltünk mögötte: a gobedrái oroszlánhoz tartottunk.
Negyedszázada múlt, hogy Gerster könyvében
először láttam a szikladombormű képét. Időközben
aztán érzelmes, de nem egészen jogosulatlan sorokat
is csalt ki belőlem az a nőstényoroszlán. Az emblematikus emlék. Most végre találkozom vele. ...s
engem jobban megtépázhatott a huszonöt év, mint
a gránit-oroszlánt a tizenhét század.
Útitársam hangját hallottam: – Már észrevettek
bennünket. – Hátrafelé mutatott. Csakugyan, egy
pásztorgyerek futott mögöttünk az úton, talán százméternyire lehetett. Amennyire kivehettem, meglehetősen bő, kissé szürkés árnyalatú zöld zubbonyt
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viselt. Ahhoz viszont nem fért kétség, hogy igen szépen futott: egyenes testtartással, egyenletesen, lábát
magasra emelve. A tuktukból szinte gyönyörködtető
volt a futás, de a fiú – hőségben, porban, hepehupában – bizonyára jóval kisebb örömet talált benne.
Észrevehetően nőtt a köztes távolság: a gyerek nem
bírta a jármű tempóját. Arról azonban szó sem volt,
hogy végleg lemaradt volna. Szemmel tartott és követett bennünket, szívós volt.
De a tuktuk is egyre nehezebben küzdött. A földút vagy inkább földutacska mind meredekebbé vált,
ráadásul vízmosások, sodrott kövek akadályozták
az előrejutást. Végre meg kellett állnunk. Sofőrünk
elhozott bennünket, ameddig elhozhatott, s jólélekkel kijelentette, hogy az oroszlán itt van valahol a
közelben. Többet azonban ő sem tudott.
Ekkor érkezett meg a gyerek. Nagyon sietve jött,
és észrevettem, hogy két halántékán finoman csillog
a verejték. Tizenkét éves lehetett. Arcra és alkatra
egyként vékony, inas. Magassága még kisfiú méret:
jószerivel a vállamig ért. Viselkedésében, tekintetében volt valami diszkrét komolyság: hiányzott belőle
a jutalomra számító kis kölykök harsány, rámenős
barátkozása, de a megjátszott, felnőttes nagyképűségnek sem láttam benne nyomát. Inkább egy pici,
lefojtott izgalom érződött. Ugyanis zavarhatta, hogy
csak tartománya, esetleg még hazája1 nyelvét beszéli,
így a mutogatásra kell hagyatkoznia.
Sohasem derült ki, hogy egyáltalán megértette-e útitársam lion-ját. Előremutatott ugyan, a
hegyoldalra, de a helyzetében mást nem is tehetett.
Mindenesetre követtük. Sofőrünket és a tuktukot
hátrahagyva megindultunk fölfelé.
Az előbbi a tigre (a hasonnevű tartomány általánosan beszélt
nyelve), az utóbbi az etióp hivatalos nyelv, az amhara.
1
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A hegyoldalt leginkább ördögszekér borította,
itt-ott azonban a tövises cserjét is kerülgetni kellett. Néhány hatalmas, méltóságteljes kaktuszban
azért gyönyörködhetett a szem. A csúcsot vörösesszürke, meredek gránitréteg uralta, amely lejjebb
már elvesztette fölényét. Csupán egy-egy cserjétől,
ördögszekértől övezett magános tömb utalt a jelenlétére. Itt, a tömbök környékén a fiú – kisfiú – némileg
elbizonytalanodott.
Időközben honnan-honnan nem újabb gyerekek
kerültek elő: bizonyára egészen a közelben legeltettek, játszottak. Nekik nem kellett a jármű után rohanniuk: egyszerűen csatlakoztak hozzánk. A szót
szemlátomást egy lányka vitte. Egy-két évvel idősebb,
de valamivel magasabb is volt a mi kis futóbajnokunknál. Kombinészerű, majdnem bokáig érő ruhája
bordó színű volt, amelyen apró, világos minták látszottak. Vékony, szinte csenevész női testén a melleit
kissé már lehetett sejteni. Lányka-haja hátra volt
fésülve, de a tarkón széltében leszorították, s számos
varkocsban lógott le kétfelől a vállára.
Bár csupán néhány szót tudott angolul, ez a
tény láthatóan fokozta a kislány magabiztosságát.
Másrészt a hegyoldalt is jól kellett ismernie, hiszen
egészen a közelben tanyázott. Eloszlottunk a gránittömbök között, s valóban, néhány pillanat múlva már
hallottuk a lányka kiáltását. Megtalálta az oroszlánt.
Talán négy-öt méter magas, hét-nyolc méter széles, széltől-víztől koptatott gránittömb. A tövében
itt-ott szúrós cserje. És a legsimább felületrészen,
nem a csúcs, hanem a síkság felé fordulva ott ágaskodik a nemes vad. Bevésve, körbecsiszolva. Az életnagyságnál majd másfélszer nagyobb. Rajza ugyan
nem tökéletes – leginkább a lábak megformálásában
érezhető némi ügyetlenség –, de a lendület, a támadó
oroszlán mozdulata úgyszólván magával sodorja a
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szemlélőt. S ahogy a szája nyitva, szinte a lihegését
érezzük. Keresik a rokonságát. Mondják, hogy asszír
és hellenisztikus domborműveken láthatók az elődei.
Akszúm hagyott ugyan stilizált oroszlánokat, de a
gobedrái dombormű lényegében unikum. A fönséges
magány... kissé hasonlóan, mint egy Európa-szerte
páratlan sziklafaragvány, a bolgár kánok mádarai
lovasa.2
Némán gyönyörködtem. Olyan szótlan voltam,
mint aki nagyonis váratlanul kapja meg azt, amit
régóta várt. Hatott a dombormű, hatott a hely, az
idő, a helyzet. Közben a gyerekek – már hét gyerek
– örvendeztek, hangoskodtak, útitársam pedig fényképezett. Így múlt el közel fél óra. Akkor a lányka
mellé fölzárkózott az egyik helyi kisfiú, s már ketten
kapacitáltak bennünket – mutogatva és angol szavakkal –, hogy induljunk velük a szomszédos kőfejtőbe,
ahonnan Akszúm óriási kősztéléi származnak.
A gránitcsúcs alatt, egészen a közelben volt a
kőfejtő. A későókorban, talán az uralkodó megkeresztelkedésekor, félbemaradt a munka: néhány
hosszú, lapos tömb csak három oldalán van kiszabadítva a sziklából. A munkafázisok nyomai ma is
megfigyelhetők rajtuk. Látszik, hogy számtalan mély
lyukat fúrtak a gránitba, s aztán pontosan a lyukak
mentén megrepesztették. Törpének érzem magam.
Valóban két magányos remek, az egyik Afrikában, a másik
Európában páratlan. A negyedik századi akszumita és a nyolcadik századi dunai bolgár hatalom egy-egy keresztyénség előtti
emléke. Az asszociáció szabadon csapong, de mégsem egészen:
a sziklába vésés, a magas színvonal, az unikális jelleg és az a
tény, hogy mindkét emlék egy prekrisztiánus hatalmi korszak
végére datálható, megkönnyíti a fantázia játékát. S míg Gobedrá
összefüggésében asszír és hellenisztikus előképekről esik szó, a
mádarai lovas előképeit leginkább a szászánida, iszlám előtti
Iránban szokták keresni. (Bár van olyan föltevés, hogy még a
klasszikus ókorból származik s a trák lovasistent ábrázolja.)
2
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Azt beszélik, hogy elefántok százai vontatták a roppant sztéléket Akszúmba. A helyi kisfiú – kékdzsekis,
sárganadrágos – ismét hasznosulni próbál: vaspálcával méregeti, mutogatja a gránitba vájt lyukak
mélységét. Méltánylóan mosolygok. Aztán lassan
visszaindulunk.
Sziklatömb, törmelékkő, szúrós gizgaz, vízmosás: a lábunk alá kell néznünk. Egy-egy óriáskaktusz
azonban – rózsaszín-piros virágai nyílnak – most is
nagyon vonzza a szemet. Időnként megfordulok, vetek egy-egy búcsúpillantást a gránitcsúcsra, a sziklás
lejtőre.
Elérjük végre a tuktukot.
S amíg beszállunk, várakozásteljesen sorakozik
fel körülöttünk a gyerekhad. Hat helyi és egy idegen.
Talán kissé bizonytalan, talán kissé gyanakvó
az arcuk. Aztán jobbtenyerek emelkednek, gajdolás:
mani, mani! A jutalom, a baksis, a kalauzolás díja,
nevezzük bárminek, de szörnyen várják...
Az ablakon át, az etióp valósághoz szabva osztom a pénzt: egy-egy birrt kap a lányka, a messziről
jött pásztorgyerek és a vaspálcikás kisfiú; akik az
expedíció cselekvő részesei voltak. De nem állok meg
náluk: még egy-egy további gyereknek is kerül birr;
de mind a hét nem kap. Mondják, hogy nem kell
koldulásra szoktatni, mondják, hogy megvan annak
a módja, hogyan adjunk, mindent mondanak.
Én egyszerűen elbizonytalanodtam. Leálltam a
pénzosztással. Indulni akartunk.
A gyerekek között hirtelen vita támadt. Az idegen
fiú, a szépen futó, aki meglehetősen csöndes volt mostanáig, megvetette lábát, s a többiek zsivaján – akik
még mindig a maniért rimánkodtak – áttört egy-egy
kemény félmondata. Nem kiabált, nem hisztizett, de
keményen szólt. Mint akiben a keserűség legyőzi a
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bizonytalanságot. Feltűnt, hogy a visszafojtott feszültségtől szinte felnőtté vált az arca.
Másra hagyta nyáját, vagy két kilométert futott
a jármű nyomában – por, hőség, hepehupa –, fölvitt
bennünket az oroszlán szoros közelébe... Itt már keresnie kellett volna, talán pár percet, hiszen mégsem
itt lakik, de közben elősétáltak a helyiek, akik tenyerükként ismerhetik a hegyoldalt, s lazán ráböktek a
sziklára: ott van.
A fiú a tuktuk jobb oldalánál, mellettem állt, de
csak a többi gyerekkel vitázott, hiszen – gondolhatta
– én úgy sem értem. Ránéztem és elkaptam a pillantását. Sohasem volt kézügyességem, de most, véletlen
szerencse: egy szemfényvesztő gyorsaságával, szinte
láthatatlanul sikerült a tenyerébe csempésznem az
etióp valósághoz szabott második birrt. Ma is úgy
látom, bár egyszerűen hihetetlen, hogy a többi gyerek
nem vette észre, mi történt.
A fiú – kisfiú – arca egyszeriben elsimult: nem
mosolygott, nem ragyogott, csak nyugodttá vált. A
feszültség minden nyoma eltűnt róla. Komoly, de az
élettel és a világgal – legalábbis egyelőre – megbékélt
arc nézett velem szembe.
Vajon mitől nyugodott meg? Az egy birr – 2009.
február 1-én mintegy 40 Ft – még egy tigrei gyereknek sem nagy pénz. Igaz, jól jöhet éppen, és talán
megnyugtatóan hat... Mégis másra kellett gondolnom. Okkal vagy ok nélkül, de moralizálni kezdtem:
talán az önérzet, talán az igazságérzet mozdult meg
a gyerekben. Miért is ne? Hiszen elismertem a teljesítményét és nem hagytam, hogy a kényelmesebb
helyzetben lévők egyenlősdit játszanak vele. Hiszen
elégtételt kapott.
Hepehupás földutunkon – inkább nyomorult
hegyi ösvény – egy terméskő hevert a tuktuk első
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kerekénél. A gyerek hirtelen mozdulattal lehajolt és
messzire hajította a követ.
Indultunk. Leereszkedtünk a síkságra. Jóleső
érzéssel ültem a tuktukban, elvégre visszaadtam egy
kis pásztor lelki nyugalmát. Igaz, lehet a történetet így nézni, lehet úgy nézni... De a gesztust, azt
a mindennél beszédesebb gesztust, ahogy a gyerek
lehajolt és félredobta utunkból a követ, ma is itt őrzöm magamban. És hálás vagyok érte a gobedrái
oroszlánnak.

MÁNYOKI JÁNOS
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Az élet
értelméről

Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy még
akkor is megtalálhatjuk az élet értelmét, amikor reménytelen helyzetbe kerülünk, amikor olyan sorssal
nézünk szembe, amelyen nem tudunk, és nem lehet
változtatni. Mert ilyenkor az számít, hogy tanúságot
tegyünk a legjobb értelemben vett, egyedülállóan
emberi lehetőségről, ami arra való, hogy a személyes
tragédiát győzelemmé alakítsuk át, hogy a nehéz
helyzetet kiemelkedő emberi teljesítménnyé változtassa. Amikor többé már nem tudunk egy helyzeten
változtatni, (...), az a kihívás ér bennünket, hogy magunkat változtassuk meg.

VIKTOR EMIL FRANKL
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Ketten
a mesterrel

Fehér fényben, fehér ruhában,
Egy férfi jár előttem egyre.
Vezet, vezet, kezem kezében,
Föl a magányos, nagy hegyekre.
Az emberarcok ködbe vesztek,
Ketten vagyunk a hegyeken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.
Megláboltam a pusztaságot,
Homokviharos, sívó tengert.
Szürke porát szívemre szórta,
Szörnyű magánya majd hogy elnyelt.
De tikkadt lelkem felüdítve
A Mester arca járt velem.
Kezem meleg kezébe fogta,
S én követem.
Lehevertem illatos fűre
Oázisok mézes szelében,
Elálmodoztam rózsás felhőn,
Távol dalon, zsongó levélen.
De kezét homlokomra tette
S megnyitva álmodó szemem,
Előre mutatott a Mester,
S én követem.
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Elértem a hegyek tövébe
S indultam fölfelé nyomában.
Dideregtem a szirti szélben,
A szikla megvérezte lábam.
Ha megálltam, szemembe nézett
És rám mosolygott csendesen.
S belém szállott a Mester lelke.
És követem.
Mikor az első csúcsra értem,
Verejtékes nap estelén,
Megkísértett a nagy Kísértő,
És egy világot tárt elém.
De a Mester szemembe nézett,
Szomorú szemmel, könnyesen,
S rajta kívül nem láttam semmit.
És követem.
Járok magányos hegytetőkön,
A magasságos szirthazában.
S egy férfi jár előttem egyre,
Fehér fényben, fehér ruhában.
Léptünk alatt meleg virágok
Serkednek a vad köveken.
Kézen fogva vezet a Mester,
S én követem.
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