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Olyanok vagyunk, mint a gyer-

mekek, tanítókra van szükségünk,

akik pallérozzák elménket és

irányítanak; és Isten erre módot

is adott, angyalaira bízva, hogy

okítsanak és vezessenek bennünket. 
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S
zent Imre herceget lelkes és szentéletû emberek
közössége vette körül. Még születése elõtt járt Esz-
tergomban Szent Adalbert, a vértanú püspök, Kö-

zép-Európa népeinek nagy apostola, akinek szerzetes-
társai, barátai közül többen is Magyarországon ma-
radtak, és kivették részüket az itteni keresztény élet
megszervezésében. De szent lett Imre herceg édesap-
ja, István király is, a hívõ, bölcs, mérsékelt, energikus,
népét ismerõ és szeretõ, a környezõ világgal józanul
számot vetõ, de mindvégig keresztény és idealista
uralkodó. A boldogok között tiszteljük Szent Imre

édesanyját, Bajor Gizellát is, akinek személye és
hite, hitvesi és anyai szeretete népeket kap-
csolt össze. Ott látjuk Szent Imre környe-
zetében nevelõjét, Szent Gellért püspö-
köt is, aki társaival együtt ugyancsak
vezetõ egyénisége volt a keresztény-
ség és a nyugati kultúra terjesztésé-
nek. És õ is, igen, õ is, mint az ak-
kori püspökök közül nem kevesen,
vértanúhalállal fejezte be földi
életét. Ugyanakkor a mai kutatók
is tisztelettel állnak meg Szent Gel-
lért fennmaradt mûveinek magas
színvonala és kiválósága elõtt. 

Szent Imre herceg életében és tiszteleté-
ben az a megrendítõ, hogy ez az
ígéretes és az egész magyar nép
számára olyan fontos fiatalember
nagyon korán, váratlanul hunyt el.
Szent Imre ünnepének ószövetségi ol-
vasmányában a Bölcsesség könyvébõl
szerepel egy részlet. Ebben a Szentírás a
fiatalon meghalt igaz ember sorsáról elmélkedik: Az
igaz ember akkor is elnyeri a teljes boldogságot, ha fia-
talon ragadja el a halál. Az emberi élet értékét ugyanis
nem a hosszú öregkor adja meg, és nem az évek számá-
val mérik érdemét. Nagy kérdés volt ez a régi ember
számára, hiszen sokan úgy gondolták, hogy az igaz
élet jutalma még ezen a földön beteljesedik. A szeren-
cse, a jólét, a tisztességgel szerzett gazdagság, a jó
egészségben megélt, hosszú öregkor, a szép család, a

gyermekek és az unokák jelentik az igaz ember jutal-
mát. De az életben sok példát látunk ennek az ellen-
kezõjére, amikor kiváló és becsületes embereket sze-
rencsétlenség, szenvedés, szegénység, korai halál sújt.
Ezzel a nagy kérdéssel foglalkozik Jób könyve is. A
Bölcsesség könyvének most idézett szakaszában azon-
ban nemcsak a lelki tisztaságban töltött fiatalság múl-
hatatlan értékére utal a szent szerzõ. Nemcsak azzal
magyarázza a fiatalon meghalt, igaz ember halálát,
hogy az Isten kimentette õt a bûnös világból, hanem
azt is hozzáfûzi: nem értik, mit rendelt felõle az Úr, és

miért helyezte õt az Úr biztonságba. Ez a ki-
jelentés azonban már a túlvilági életre és
boldogságra vonatkozik. A fiatalon meg-

halt, igaz ember sorsa ablakot nyit a ha-
lál utáni élet igazságára.
De a herceg esetében nemcsak egyéni
sorsa okozhat problémát a számunkra.
A kiváló, keresztény neveltetést kapott
Imre, élete vége felé már Szent István
király egyetlen életben maradt fia, az
újonnan keresztény hitre tért ma-
gyarság reményét is hordozta. Miért
engedte meg a Gondviselés, hogy
az a Szent István, aki a magyar
nép azonosságának és történeté-
nek értékeit egyesítette az euró-
pai népek kultúrájával és a szom-
szédokhoz fûzõdõ barátsággal,
aki határozott, kiegyensúlyo-
zott, népét szeretõ és keresz-
tény hitre vezetõ uralkodó

volt, utód nélkül haljon
meg, és építõ uralkodása a

bizonytalanságnak, a rend felbomlásának és a polgár-
háborúknak adja át a helyét? Ha a történelmet pusz-
tán evilági szemmel nézzük, talán nem találjuk a vá-
laszt erre a kérdésre. De ha megtanuljuk Szent István-
tól az isteni Gondviselés iránti bizalmat, azt a bizal-
mat, amellyel a hagyomány szerint országát a Szûz-
anyának ajánlotta, akkor az ilyen váratlan történelmi
fordulatok is új fényben jelennek meg. A népek törté-

A herceg öröksége

R E N D B E N L Á T N I M A G U N K K Ö R Ü L A M I N D E N S É G E T

Az írás szerzõje teológus,

kánonjogász, egyetemi

tanár, a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia rendes

tagja. 1998 és 2003 kö-

zött a Pázmány Péter Ka-

tolikus Egyetem rektora.

2002-tõl az Esztergom-

Budapesti fõegyházme-

gye érseke. 2003-tól Ma-

gyarország prímása, 

majd 2003. szeptember

28-án vált a pápaválasztó

bíborosi testület tagjává.

2005-tõl a Magyar Katoli-

kus Püspöki Konferencia

és az Európai Püspöki

Konferenciák Tanácsának

elnöke.
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nete és a keresztény közösségek sorsa része az embe-
riség és az egyház történelmének. Istennek váratlan,
kiúttalannak tûnõ helyzetekben is gondja van egyház-
ára és az emberiségre.

Szent Imre öröksége ma is aktuális. Ha azonban mostani
tizenéves és huszonéves nemzedékünknek szeretnénk
a szemébe mondani ezt az idõszerûséget, nem könnyû
a dolgunk. Az egyházi és tudományos képzés, a jó is-
koláztatás elõnyeit sokan megértik és elfogadják, bár
ez is egy fajta fegyelmet és személyes harmóniát kí-
ván, amit nem mindig könnyû kialakítani magunkban.
Azt is sokan megértik, hogy Szent Imre életében hirte-
len változás állott be. Ha nem õ volt a király egyetlen
fia, akkor talán bátyjának halála után vált az egyházi
pályára szánt ifjabb testvér trónörökössé. Hogy szív-
vel-lélekkel elfogadta új feladatát, új szerepét, az fel-
tételezhetõ, ha meggondoljuk, hogy a történelmi em-
lékek szerint hadvezérként is szerepelt. Természetesen
annak mérlegelésében, hogy ez részérõl mennyiben
volt személyes teljesítmény, fontos lenne tudnunk,
hogy hány éves volt ebben az idõpontban. Születésé-
nek idejét azonban teljes biztonsággal nem tudjuk
meghatározni. Szorosabban kötõdik viszont Szent Im-
re alakjához a tisztaság eszménye. Ezért is nevezzük
õt a magyar ifjúság védõszentjének. Ám tisztaságában
nem csupán valamilyen aszkétikus teljesítményt kell
látnunk. A keresztény értelemben vett, az erkölcsi ér-
téknek számító tisztaság mindig a hit tanúbizonysága.
Akár a hûségben és szeretetben megélt házasság, akár
az Isten országáért vállalt önmegtartóztatás, akár a
házasságra készülõ fiatalok életállapota legyen is a

tisztaság formája, mindenképpen annak kifejezése,
hogy a földi életet nem tekintjük végsõ és egyetlen va-
lóságnak. Ha viszont ez így van, akkor Isten léte és a
feltámadt Krisztus minket is üdvösségre hívó szeretete
egész életünknek új értelmet ad. Rendet teremt dolga-
ink között: értéket, méltóságot, célt ad a tanulásnak, a
munkának, a pihenésnek, a szórakozásnak, a házas-
ságnak és a gyerekek nevelésének, a nehézségek és
szenvedések elviselésének, a környezetünkkel, közös-
ségünkkel, népünkkel, embertársainkkal kialakított
kapcsolatoknak is. 

Szent István király fiához, Imre herceghez intézett Intel-
meit Isten akaratára való utalással kezdi, beleállítja az
embert a kozmoszba, majd az elsõ fejezetben a katoli-
kus hit megõrzésérõl beszél. És ez az, ami Imre herceg
alakjában a legidõszerûbb: rendben látni magunk kö-
rül a mindenséget, keresztény hitünk alapján megta-
lálni helyünket a világban, és Krisztus tanításához
szabni az életünket. Bármennyire széttöredezett is a
kultúra napjainkban, az emberiség nem mondhat le
arról, hogy keresse a helyét a világmindenségben, az
egyén nem mondhat le arról, hogy megtalálja saját
életének értelmét és értékét. Ebben pedig a keresztény
hitre és reményre ma talán nagyobb szükségünk van,
mint valaha. Ezért kérjük Szent Imre herceg pártfogá-
sát, hogy Krisztus világosságában mi is megtaláljuk a
kivezetõ utat életünk és közösségünk minden nehéz-
ségébõl és veszedelmébõl. Ámen!

E r d õ  P é t e r
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Johann I. Cimbal: Szt. István gyermekével, Imre herceggel,

1768.  Székesfehérvár, székesegyház

Ismeretlen festõ: A herceg és Boldog Mór, 1851 k.,

Székesfehérvár, székesegyház
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Richárd testvér, kezdjük némi környezettanulmánnyal,

hogy az önarckép hátterét is láthassuk.

Nagycsaládból származom, melyben hatan vagyunk test-
vérek. Kamaszkorom annyiból különleges, hogy mér-
nök édesapám munkája révén több évet éltünk Algéri-
ában; ez ki- és betekintést kínált egy másik kultúrába
és a francia nyelv ismeretét. Az alsó, majd a felsõ
Krisztinaváros szõtte a barátságok, közösségek háló-
ját, amelynek sajátos helyszíne lett a templomi kórus.
A zene más együttesekhez is eljuttatott, de végül az
orvosi hivatást láttam legszívesebben magam elõtt. A
‘90-es évek elején kellett döntenem, hogy általános or-
vosként milyen szakirányt választok. Örömmel indul-
tam volna vidékre, de nem találtam hamar fogadó-
készségre, kivéve Tatabányát, ahol a szemészeten rám
mosolyogtak. Elõzetes elképzeléseimmel ellentétben
úgy tûnt, hogy nem csak szemüvegeket kell felírnom,
hanem izgalmas mûszerek közelébe, színes világba ke-
rülök, ahol finom kéz szükséges. Megtetszett.

Vagyis rövid mintavétel után középtávú terveid lehet-

tek...

Igen, de a szakmai tisztánlátás mellett igen vágyódtam
lelki rokonokra, közösségre, bár ennek formáját még
bizonytalannak éreztem. A közelben lakó nõvérem vitt
el a környék csendjében meginduló, francia gyökerû
Nyolc Boldogság katolikus közösségbe, amely befoga-
dott s befogadtam, olyannyira, hogy felvételemet kér-
tem...

Milyen dátumot írunk ekkor?

1993-94 környékén járunk. S miután a közösség egyik
feladata, hogy kórházat mûködtet az afrikai Zaire-ban
e tény belesimult a tenyerembe, hiszen találkozhatott
benne a lélek és a hivatás. Természetesnek tûnt, hogy
utam az egykori Belga-Kongóba, jelen idõben a Kon-
gói Demokratikus Köztársaságba vezet. Így néhány
hónap belsõ felkészítés és felkészülés után megkap-
tam a felszállási engedélyt.

Még annyit tegyünk az életrajz mellé, hogy édesanyád

napi miselátogató a Szent Imrében, Titusz testvéred

bencés szerzetes Pannonhalmán, Ferenc testvéred a

Taizé-i közösség által mûködtetett zarándokhely gaz-

dasági vezetõje. Ebbõl  érezhetõ, hogy a spiritualitás

mélyen családbarát nálatok...

Sõt, édesapám ciszter diák volt, baráti köre is innen
eredt, így az erõvonalak kézreállók és világosak.

Megérkezvén a jelenbe, szolgálatod két pilléren nyug-

szik: ezek a hit és a gyógyítás. Külön-külön is elegen-

dõk arra, hogy misszióra indítsanak. Mit gondolsz, bár-

melyik pillér önállóan is kihívott volna a fekete konti-

nensre, vagy az orvosnak segített a magasabb dimen-

zió, ahonnan messzebbre lehet látni?

Hm. Nehezen tudom ezt kettévágni. Láttam a hazai sze-
mészet egy metszetét, s ehhez képest az ordító kü-
lönbséget Afrikában, ennek nyomán egyértelmûen ar-
ra gondoltam, hogy a valódi szolgálat hívása nem két-
séges. De a nyilvánvaló szakmai rész bizonyára csak
az okozat, az ok azonban mélyebbrõl fakad.

Közösséged a Nyolc Boldogság szervezete, felépítése ta-

lán nem kézenfekvõ minden olvasó számára; szólj errõl

néhány szót.

Különös közeg ez, melynek hivatalos elismerése Róma
által most van folyamatban. Házainkban nõvérek,
testvérek és családok, tehát laikusok is élnek, külön
intézményekben, a karizmatikus megújulás ‘70-es éve-

inek lendületében alakult, a katolikus egyház által kö-
vetett és ellenõrzött folyamatban. Én a laikusok közé
tartozom, mint názáreti elkötelezettségû, ami szüzes-
ségi fogadalmat, napi imarendet és misehallgatást je-
lent, de ezeken túl a munkámat elegendõ szabadság-
gal tudom végezni abban a fraternitásban, amelybe
most ketten tartozunk.

Ez tehát a testvér kötelezettsége. Kérlek, szólj a szem-

orvos napi rutinjáról is.

Szemészeti centrumunk egy olyan területet igyekszik el-
látni, amely két Magyarországnyi kiterjedésû, kb.
190.000 négyzetkilométer, név szerint Kelet-Kasa ï
megye, fõvárosa Mbuji Mayi, lakossága 8 millió lélek.
Ezt látja el 2, azaz két szemorvos és rajtunk kívül 2-3
általános orvos. Állami struktúra szinte nincs, a szak-
ellátás égetõen hiányos; az egész megyét például egy
fogász kezeli. Ez meghatározza, hogy milyenek a nap-
jaim. Szemüveget, gyógyszeres kezelést és mûtétet is
tudunk biztosítani – beosztással.

Beszélgetésünk elõtt néhány nappal érkeztél vissza

Brüsszelbõl, amely utazás kapcsolódik ahhoz, hogy

Mbuji Mayi-ban lencsék, mûszerek, eszközök, gyógy-

szerek állnak rendelkezésedre. Hogyan is?

Alapítványunkon keresztül igyekszünk adományokat
gyûjteni, a felajánlások természetesen tárgyi eszközök
is lehetnek, például 15 évig rengeteg használt szem-

Megható volt látni, amikor ránézett

B E S Z É L G E T É S D R .  H A R D I R I C H Á R D T E S T V É R R E L

Orvos-misszionárius az

afrikai Kongóban. 

Többek között a nagycsa-

ládról, a tisztánlátásról, 

a ciszterci erõvonalakról,

a szürke hályogról, 

az iszlámról és a fufuról

beszélgetett vele 

Csányi Tamás karnagy.

f a l é p c s õ
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üveget gyûjtöttünk itthonról. Most már tudunk csi-
szolni, helyben szemüveget készíteni. A mûszerpark
sajátos történet, mivel új eszközt megfizetni szinte le-
hetetlen. Egy szürke hályog operációra alkalmas be-
rendezés kb. 90.000 Euró. Szóba sem kerül. Az a sze-
rencsénk, hogy ezen eszközök gyorsan avulnak, 3-4 év
után az áresés jelentõs, így – fõképp belga közvetítés-
sel – tudunk viszonylag jó eredménnyel mûteni. Az ín-
séges helyzet eredõje, hogy Kinshasából, tehát kb.
1500 kilométerrõl is jönnek hozzám módosabb bete-

gek, illetve én járok Lubumbashiba gyerekeket operál-
ni; ez nehezebb, speciális feladat s fontos a mûszere-
zettség színvonala.

Beszédes az a statisztika, amelyet magadénak tud-

hatsz. A felsorolt helyszínek, és a rendszeresen az õser-

dõben végzett misszióid alkalmával évente hány szem-

párral nézel szembe?

Rendelési számom 16-18.000. Ennyiszer látok ellátásra
szoruló szemet. A mûtétek száma pedig 2000 körül le-
het, amelyek háromnegyed része szürke hályog. Saj-
nos az a törekvésem, hogy helyi, tehát afrikai embere-
ket képezzek ki, nem túl sikeres. A tanulási folyamat
után a növendékek elmennek az ország gazdagabb vi-
dékeire. Az én állomáshelyem Kongó közepén, elha-
gyott, szegény régió. Mindenki elvágyik a gazdagabb
délre illetve a fõváros Kinsasza, mint a mágnes, vonz.

Neked órád van, nekünk pedig idõnk – mondja az afri-

kai. Egy fekete és egy fehér ember kézfogásakor két,

egészen más hit és gondolatvilág találkozik egymással.

Az orvos-beteg viszony nyilván még sarkosabb, hiszen

Te gyakran a varázslót helyettesíted vagy írod felül. Mi-

lyen jellemzõ vonásokat említenél e két színû 

világ között?

Hm. Különbségek a célokban érzékelhetõk. Hogy ered-
ményeket mutassanak fel, hogy többet tegyenek, mint
ami éppen elég – ez számukra nem prioritás. Ezen túl-
lépni, olyan erõfeszítés, amit nem vállalnak. Mindig
mindent s mindenkit húzni kell, mindig te mész elöl
és õk mindig mögötted. Nem lustaságként jelölném
ezt, hanem a motiváció hiányaként. Bár álmodoznak
egy másik nagyságrendrõl, de a motor mégsem indul

be – marad a sárból tapasztott kis kunyhó... Ez gyako-
ri harcunk, amihez elegendõ türelem kell, sok magya-
rázat. A sodrás lassú.

Mélyebbre nyúlnék. Meglátásod szerint mi lenne az,

amin alapvetõen kéne változtatni ahhoz, hogy az afri-

kai kontinens elinduljon az emelkedõn? Innen úgy lát-

szik, hogy a fejlett világ közönye csak egy elhanyagol-

ható részlet, a valódi fekvõrendõr Afrikán belül kere-

sendõ. A szemhatár ott ér véget.

Az elsõ és szilárd válasz: evangélizáció. A lelkiismeretes-
ség égetõ szüksége. Úgy érzem, mindenki a saját érde-
keit nézi...

De ez a fehér civilizációban sincs másképp...

Igen, de mégis ez az ország mozdulatlanságának alapve-
tõ oka. A pénzforrások eltûnnek, a megosztás hiány-
zik, és mindennek nincs jogi következménye...

Valamint teher lehet a közös spirituális nevezõ hiánya,

a törzsi ellentét tehetetlensége...

Igen, a családi és csoport-összetartozás merevsége szin-
tén visszatart. Ebben nem látok reményt, hiszen kívül-
rõl milyen modellt lehetne ezzel szembeállítani? Kon-
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góban szinte mindenki keresztény – a felszínen, de
egy egyéni vagy családi válság során ez a máz törlõ-
dik, és átveszi helyét a varázslás valamint – sajnos –
az éles penge. Ráadásul rettenetes erõvel törtet az isz-
lám, szaporán épülnek a mecsetek, imaházak, látha-
tatlan forrásból táplálkozva duzzadnak, s az imám
szava érezhetõen termékeny talajba hull. És a gyenge
gyökerû keresztény átlovagol, mert az afrikai lélek fo-
lyamatos keresõ. A keresztények térvesztése látvá-
nyos, sajnos ebben jelentõs szerepet visz az emberi
gyengeség, mert a helyi, bennszülött egyházi elöljárók
a státuszt, a könnyû ebédet és a kényelmes széket ke-

resik. Hatalmas a nyomás rajtuk, hogy családot alapít-
sanak s ezt meg is teszik, mert egy meddõ ember a he-
lyi értékrend szerint nem számít férfinak. Ezen kívül,
a jellemzõen amerikai szekták helyfoglalása is jelen-
tõs. Mindez a kereszténység felõl nézve hitelvesztés,
leépülés, megfogyatkozás.

Egy-egy rövid hazatérés Budapestre bizonyára viszo-

nyítási pont, szerény számvetés, amikor Te is a saját

szemedbe nézel: hol tartasz, jó helyen vagy-e, mit gon-

dolsz a középtávú jövõrõl. Mennyire s mihez látsz erõt

magadban, abban, hogy a „szemesnek” áll a világ ennyi

esztendõ után? Nyitsz-e új, eddig zárt ablakot?

A család egyrészt erõt ad – nem csak lelki, hanem testi
erõt. Kint nincs módom sportolni s az étkezési kultúra
is egyszerûbb. De mindig úgy megyek vissza, hogy tu-
dom, amit csinálok, ami beindult, arra igen nagy az
ínség. Azt is világosan látom, hogy a helyi, afrikai
utánpótlás égetõen hiányzik, ez nagyobb nyomatékot
kíván részemrõl, mégpedig olyan, családos hivatást ta-
lálni, amely talán emiatt helyben is marad majd. Ezen
kívül belevágtunk egy szemészeti kiskórház tervezésé-
be és álmodunk az építkezésrõl...

Beszélgetésünk vége felé haladva, mit ajánlanál a ked-

ves szentimrevárosi Olvasónak vacsorára, ha kifejezet-

ten afrikai fogást tehetnél a tányérjára? Talán a pirított

hangya titkairól most lebeszélnélek.

Nem bánom. Amit mindenki, minden nap eszik, az a fu-
fu, amely darált kukorica és manióka keveréke, ame-
lyet összefõzve a puliszkához hasonlítanék. Ebbõl kéz-
zel kis gombócokat gyúrnak s – egy szinte szertartásos
kézmosás után – kézzel mártásba mártogatják. Mivel
nincs áram és jégszekrény, így sok a szárított, füstölt
étek, valamint hal, baromfi, esetleg kecske. Mindezt
pálmaolajban fürdetik.

Bizonyára jelentõs azon történetek száma, amelyek ré-

szese lettél a hosszú évek alatt. Zárásként megosztanál

egyet e sokaságból?

Egy német alapítású, név szerint az „Agnus Dei” közös-
ségbe szoktam misszióba járni. Ez kis pigmeus telepü-
lés az õserdõben, a semmi közepén. Nagyjából száz
bennszülött él ott, ahova évente – júniusban, a száraz
évszak közepén – egy kisrepülõ visz el, s a „rendelés”
három hétig tart. Az egyik alkalommal a vendéglátók
jelezték, hogy az elsõ betegem már egy éve vár rám.
Érdeklõdésemre elmondták, hogy a bácsika 600 kilo-
métert vándorolt gyalog, teljesen vakon, fia és lánya
kíséretében, és tavalyi elmenetelem után két héttel ér-
keztek meg. Mikor megtudta, hogy a doktor már távo-
zott, ott maradt a faluban s azóta számolja a napokat.
A kisöreg mindkét szemét szinte reménytelen szürke
hályog fedte, az egyiket már nem lehetett, de a mási-
kat meg tudtam operálni. Megható volt látni, amikor
ránézett két gyermekére.

Az evangelizálás 
„nehézségeirõl”

Bementem a boltba.
Csak azt tettem,
amit Jézus tõlem
vár. És az eladók
kivirágoztak!

D E N C S I K L Á S Z L Ó
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A
címben említett digitális bennszülött kifejezés
azon tinédzserekre értendõ, akik már a mobilte-
lefon és a táblagép világába születtek. Számukra

ezen eszközök elemi ismerete természetes. De hogyan
boldogulnak a többi készséggel?

A tapasztalat szerint a gépidõ mértékében a legtöbb
gyermek a saját belátása szerint dönt. Ez – különösen
tanítási szünetben – bizony idõt vesz el más, alapvetõ
fontosságú tevékenységektõl. Ilyenek például az
örömszerzõ mozgás és az olvasás. Sokat hallunk errõl,
de egyáltalán nem egyértelmû, hogy mi a tét.

A digitális korban az írásbeliség háttérbe szorult, mert
sokkal inkább a látási és a hallási észlelésen keresztül
kapjuk meg az adott információt. A kisiskolás a leg-
több adathoz képek által, gyors és egyszerû úton jut
hozzá. Mivel minden könnyen elérhetõ, megjegyzésük-
re szinte egyáltalán nincs szükség, így az emlékezõké-
pesség soha nem látott sebességgel romlik. Az anyag
olyan tempóban – és ezért megemésztetlenül – érkezik,
hogy ebbõl a rendetlen halmazból nem válhat tudás.

Az idegrendszert bombázó, gazdag ingertömeg feldolgo-
zásához az agy alkalmazkodni igyekszik. Szemünk-
szánk eláll egy-egy kisiskolás felnõttet meghaladó tá-
jékozódási képességén, ha mindezt a billentyûkön kell
bizonyítania. De nemcsak tartalékolni képes több im-
pulzust, hanem igénye is lesz erre. Ez, és ez lesz az
oktatás erõs kihívása: az ingertengert az iskola nem
gyõzi adagolni, ezért számos tanuló csak rövid ideig
képes azonos feladatot végezni, majd azonnali meg-
erõsítést, és újabb, ismét rövid ideig tartó, színes, iz-
galmas feladványt kér. Mindez a megváltozott környe-
zet a kognitív képességek fejlõdésben jelentkezik hát-
rányként. Hiba azt hinni, hogy a gyermek a világhálót
látogatva elemzõ olvasást végez; a felnõtt által alkal-
mazott „pásztázó” technikától õ még távol áll. A ke-
resés ezen módjára csak akkor lesz képes, ha sem az
olvasás, sem a megértés nem okoz gondot számára.

A vizuális élmények ilyen mennyisége – mozgóképek,
képek, videók formájában – már meghatározóan gyen-
gíti a képzetalkotás erejét. A rajz- és játékfilmek egyi-
dejûleg, a hallás és a látás útján közvetítik az ingere-
ket, nem lépésrõl-lépésre. A szókincs mozgósítására
töredékesen van szükség. 

Ezzel szemben mit tud hozzátenni az olvasás és felolva-
sás a gondolkodás fejlõdéséhez?

Olvasás és felolvasás közben tartani kell az idõrendi sor-
rendet, kezelni az egymás után jövõ lépéseket, ame-
lyek szigorú összefüggésekben követik egymást. Ezen
összefüggéseket felfogva, saját gondolatokat s képeket
kell alkotni, a következményeket, az ok-okozati össze-
függések pontos leképezését pedig a nyelvi megfogal-
mazás adja. A betûk szeretete nem csupán feladat
vagy – remélem – sokaknak szórakozás, hanem az
idegrendszer olyan összetett munkája, amit csak kis-
korban lehet a legjobban és legkönnyebben, készség-
szinten elsajátítani.

Végül nézzük a képzetalkotást: ez az olvasás lényege.
Nyelvi elemekbõl kell összerakni egy saját képet, kép-
zetet, amelyhez rendszeres olvasásra illetve felolvasás-
ra van szükség. Ha a képzetalkotási képesség nem ala-
kul ki gyermekkorban, akkor a felnõtt sem lesz értõ ol-
vasó. A szavakat, mondatokat megtanulja követni, de
a szöveg megértésében nehézségek elé néz. Aki kész
képeken nevelkedett, saját képeket nehezen fog létre-
hozni. Elszakadva a mese és kaland világától, jó tudni,
hogy a szakmai, elvont szövegek értése is ebbõl a ké-
pességbõl táplálkozik.

Az idegrendszer – nyelvi fejlõdés szempontjából – nyolc-
tíz éves korig a legrugalmasabb és legterhelhetõbb.
Ezt az idõt elpazarolni vétek – behozhatatlan elõnyhöz
juthat felnõtt korban, akit gyermekkorban muzsikára,
mozgásra és az írott szöveg szeretetére tudtak mozgó-
sítani.

Látszólag a számítógép térnyerése ellen szólok, pedig
csak az idõzítésen érdemes elgondolkodnunk. Ezek az
eszközök világunk nélkülözhetetlen részei, kulcsfon-
tosságú azonban, hogy mikor és mennyi idõt áldozunk
a kamasz évek digitális szórakozására. Aki fiatal korá-
ban elegendõ idõt töltött mozgással, zenetanulással,
szellemi elfoglaltsággal, annak felnõttként bizonyosan
igénye lesz, hogy magasabb szintû tevékenységre al-
kalmazza a kor kínálta informatikai rendszereket.

Addig pedig a meghitt esték meseolvasásának emlékét,
és a kalandos történetek elképzelt, eleven világát ér-
demes újra és újra „lájkolni”. 

L é g á r  E r z s é b e t

Digitális bennszülöttek

O L V A S Á S I N E H É Z S É G E K

Cikkünk írója 1987-ben

kapott tanítói diplomát.

Egy évtizede foglalkozik

a diszgráfia, diszlexia és a

tanulási nehézségek

területével, mint magán-

tanár. Három leány édes-

anyja, családjával a

Szentimrevárosban él,

hosszú ideje tartozik

templomunk közössé-

géhez. Gondolatait dr.

Gyarmathy Éva A disz-

lexia a digitális korszak-

ban címû kötete nyomán

fogalmazta meg.

c s i g a l é p c s õ



Hetek óta látható a templom bejárata fölött egy kifeszített moli-

nó a Szentírás üzenetével: A háromágú kötél egyhamar nem sza-

kad el – Szent Imrés Családok éve. A nyári családos tábor mottó-

ja ennek az évnek a gondolata. Nagyon örülök, hogy a mi Szent

Imrés családi évünk egybeesik a világegyház történéseivel. Ró-

mában most ért véget a családról szóló szinódus. A Szentatya

ennek utolsó munkanapján, október 18-án beszédet intézett a

szinódusi atyákhoz és a szinódus minden más részvevõjéhez.

Az alábbiakban közöljük e gondolatokat.

Eminenciás, Excellenciás Urak, Testvéreim!

Elismeréssel és hálával telt szívvel szeretnék köszönetet

mondani Veletek együtt az Úrnak, aki elkísért és veze-

tett bennünket az elmúlt napokban a Szentlélek vilá-

gosságával. Szívbõl köszönetet mondok Lorenzo Baldisseri bíbo-

rosnak, a szinódus fõtitkárának, Fabio Fabene titkárnak és velük

együtt a fõrelátornak, Erdõ Péter bíborosnak, aki családi gyászá-

nak napjaiban is oly sokat dolgozott, valamint a rendkívüli köz-

gyûlés titkárának, Bruno Forténak, a három delegált elnöknek, a

jegyzõknek, a konzultoroknak, a fordítóknak és minden névte-

len segítõnknek, mindazoknak, akik hûségesen dolgoztak a szín-

falak mögött, az egyház iránti teljes odaadással és megállás nél-

kül: nagyon szépen köszönöm! Ugyancsak köszönetet mondok

mindnyájatoknak, kedves szinódusi atyák, testvéri küldöttek,

auditorok, az ülések vezetõi, amiért tevékenyen és gyümölcsö-

zõen mûködtetek közre a munkában. Megemlékezem rólatok az

imádságomban, és azt kérem az Úrtól, hogy juttassa nektek

ezért kegyelmi adományainak bõségét!

Mondhatnám úgy is (a kollegialitás és a szinodalitás szellemében),

hogy valóban átéltük a „szinódus” tapasztalatát, a szolidáris

együttmunkálkodást, a „közös úton haladást”. Lévén, hogy ez

valóban „úton levés” volt, itt is voltak olyan pillanatok, amikor

gyors iramban haladtunk, mintha le akartuk volna gyõzni

az idõt, és mihamarabb el akartuk volna érni a célt, és

voltak pillanatai az elfáradásnak, amikor legszívesebben

azt mondtuk volna: elég; megint máskor mintha lángol-

nánk a lelkesedéstõl. Voltak olyan pillanatok, amelyek

mélységes vigasztalást nyújtottak, amikor az igazi pászto-

rok tanúságtételét hallgattuk (vö. Jn 10 és CIC 375., 386.,

és 387. kánon), akik bölcsen hordozzák szívükben híveik öröme-

it és könnyeit. A vigasz, a kegyelem és a megerõsödés pillanatai

voltak, amikor a szinóduson részt vevõ családok tanúságtételét

hallgathattuk, akik megosztották velünk házaséletük szépségét

és örömeit. Olyan út ez, amelyen az erõsebb kötelességének érzi

segíteni a kevésbé erõset, a jobban hozzáértõ igyekszik segíteni

a többieknek, akár a viták révén is. Minthogy azonban utunk az

emberek útja, a vigasztalás mellett adódtak pillanatai az elkese-

redésnek, a feszültségnek, a kísértéseknek, amelyek közül ki is

emelhetünk néhányat:
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Az elsõ az ellenséges megmerevedés kísértése, amikor be aka-

runk zárkózni az írásba (a betû), és nem akarjuk megengedni,

hogy Isten, a meglepetések Istene (a Lélek) meglepjen minket. 

A törvénybe, annak a bizonyosságba zárkózunk be, amit már is-

merünk, és nem azéba, amit még meg kell tanulnunk és el kell

érnünk. Jézus korától fogva ez a buzgó lelkek, az aggodalmas-

kodók, az óvatoskodók kísértése, napjainkban a „tradicionalistá-

ké”, valamint az intellektualistáké is.

A romboló jóságosság kísértése, amely egy csalfa irgalmasság ne-

vében úgy köti be a sebeket, hogy nem tisztítja meg és nem látja

el elõbb azokat; az ilyen a tüneteket kezeli, és nem az okokat és

a gyökereket. Ez a „jóságosak”, a félõsek és az úgynevezett

„progresszisták és liberalisták” kísértése.

A kövek kenyérré változtatásának kísértése, hogy véget vessünk

egy hosszú, nehéz, fájdalmas böjtnek (vö. Lk 4,1–4). De ez ma-

gában hordja azt a kísértést is, hogy a kenyeret viszont kõvé vál-

toztassuk, hogy megkövezzük vele a bûnösöket, a gyengéket és

a betegeket (vö. Jn 8,7), vagyis, hogy „elviselhetetlen terhekké”

változtassuk azokat (Lk 10,27).

A keresztrõl való leszállás kísértése, hogy a nép elégedett legyen

– ahelyett, hogy ott maradva teljesítenénk az Atya akaratát;

meghajolunk a világias szellemnek, ahelyett, hogy megtisztíta-

nánk és az Isten Lelkéhez hajlítanánk azt.

A „hitletétemény” figyelmen kívül hagyásának a kísértése, amikor

azt hisszük, nem õrzõi, hanem tulajdonosai, gazdái vagyunk – a

másik oldalon viszont ott van a valóság figyelmen kívül hagyá-

sának kísértése, amikor hajszálpontos és kifinomult nyelvezettel

mondunk sokat anélkül, hogy bármit is mondanánk! Azt hiszem,

ezeket a szófordulatokat hívták „bizantinizmusnak”…

Kedves testvérek, a kísértéseknek nem szabad sem megijeszteniük,

sem megzavarniuk bennünket, nem vehetik el bátorságunkat,

hiszen egy tanítvány sem nagyobb a mesterénél. Ha tehát Jézus

is elszenvedte a kísértéseket (még Belzebubnak is nevezik õt –

vö. Mt 12,24), a tanítványai sem várhatnak jobb bánásmódot.

Személy szerint nagyon aggódtam és elkeseredtem volna, ha nem

bukkantak volna fel ezek a kísértések, ezek az éles viták, a szel-

lemeknek ez a mozgása, ahogy Szent Ignác hívta (Lelkigyakor-

latok nr. 6), ha mindenki mindennel egyetértett volna hallgata-

gon egy hamis és nyugodtságot színlelõ béke kedvéért. Ezzel

szemben örömmel és hálával láttam és hallgattam a beszédeket

és felszólalásokat, amelyek telve voltak hittel, lelkipásztori buz-

galommal, tudással, bölcsességgel, õszinteséggel, bátorsággal és

parrésziával. És éreztem, hogy szemetek elõtt az egyház, a csa-

ládok java állt, valamint a „suprema lex”, azaz a „salus anima-

rum” (vö. CIC 1752. kánon). És mindez úgy zajlott, amint ezt

kimondtuk itt, az ülésteremben, hogy soha nem vontuk kétségbe

a házasság szentségének alapvetõ igazságait: a felbonthatatlan-

ságot, az egységet, a hûséget, az élet továbbadását, vagyis az

életre való nyitottságot (vö. CIC 1055. és 1056. kánon, Gaudi-

um et spes nr. 48).
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És ez maga az egyház: az Úr szõlõje, a termékeny édesanya, a gon-

dos tanító, aki nem fél tõle, hogy feltûrve ruhája ujját olajat és

bort öntsön az emberek sebeire (vö. Lk 10,25–37), amely nem

egy üvegpalotából szemléli az emberiséget, hogy onnan megítél-

je és osztályozza az egyes személyeket. Ez az az egy, szent, ka-

tolikus anyaszentegyház, amelyet az Õ irgalmára rászoruló bû-

nösök alkotnak. Ez az az egyház, Krisztus igaz jegyese, aki

igyekszik hû maradni võlegényéhez és az Õ tanításához. Ez az

az egyház, aki nem fél együtt enni és inni az utcanõkkel és a vá-

mosokkal (vö. Lk 15). Az egyház, amely tágra tárja ajtaját a

szükséget szenvedõk és a bûnbánók, nem csupán az igazak és

azok elõtt, akik tökéletesnek tartják magukat! Ez az az egyház,

amely nem szégyelli elesett testvérét, nem tesz úgy, mintha nem

látná õt, hanem úgy érzi, ez rá is tartozik, és mintegy kötelessé-

ge felemelni, bátorítani õt, hogy folytassa az útját, és elkíséri a

végsõ találkozás felé, ahol a Võlegény várja õt a mennyei Jeru-

zsálemben.

Ez az egyház, a mi édesanyánk! És amikor az egyház, sokféle ka-

rizmáján keresztül közösségben nyilvánul meg, akkor nem té-

vedhet: ez a sensus fidei szépsége és ereje, az a természetfeletti

hitérzék, amelyet a Szentlélektõl kapunk ajándékképpen, hogy

együtt mindannyian beléphessünk az evangélium szívébe, és

megtanulhassuk követni Jézust az életünkben, s ezt nem lehet a

zavar vagy valamiféle rossz közérzet okának tekinteni.

Sok kommentátor, vagy megszólaló ember azt képzelte, hogy most

egy veszekedõ egyházat lát, ahol az egyik rész a másik ellen

van, és kételkedtek még a Szentlélekben is, aki az egyház har-

monikus egységének elõmozdítója és biztosítéka. A Szentlélek-

ben, amely a történelem során mindig vezette ezt a hajót szolgái

által, akkor is, amikor a tenger ellenséges és háborgó volt, a

szolgák pedig hûtlenek és bûnösök.

És ahogyan az elején bátorkodtam mondani nektek, mindezt nyu-

galommal, belsõ békével kellett átélnünk, mivel a szinódus cum

Petro és sub Petro zajlik, és a pápa jelenléte garancia mindenki

számára.

Beszéljünk egy kicsit a pápáról, mégpedig a püspökökkel való vi-

szonyában… Nos, a pápa feladata az, hogy garantálja az egyház

egységét; hogy emlékeztesse a püspököket: elsõdleges kötelessé-

gük a nyáj táplálása, ezt bízta rájuk az Úr, valamint az, hogy

igyekezzenek befogadni (atyaian és irgalmasan, hamis félelmek-

tõl mentesen) az eltévedt bárányokat. És itt tévedtem. Befoga-

dást mondtam: pedig el kell mennünk felkutatni õket.

Az a pápa feladata, hogy emlékeztessen mindenkit: a tekintély az

egyházban szolgálatot jelent (vö. Mk 9,33–35), amint ezt világo-

san kifejtette XVI. Benedek pápa azokkal a szavakkal, amelyeket

most fel is idézek: „Az egyház hivatása arra szól, hogy ezt a fajta

tekintélyt gyakorolja, amely szolgálat, és ezt nem saját nevében,

hanem Jézus Krisztus nevében teszi… az egyház pásztorai által

táplálja ugyanis Krisztus a nyájat: Õ az, aki vezeti, védelmezi,

kiigazítja, mivel mélységesen szereti. Ám az Úr Jézus, aki lel-
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künk legfõbb Pásztora, azt akarta, hogy az apostolok kollégiu-

ma, napjainkban a püspökök, közösségben Péter utódjával, részt

vegyenek ebben az Õ küldetésében, gondoskodva Isten népérõl,

nevelve õket a hitben, irányítva, lelkesítve és támogatva a ke-

resztény közösséget. Ahogyan a Zsinat fogalmaz: Ezért a papok-

ra mint a hit nevelõire tartozik a Szentlélek segítségével arról gon-

doskodni – akár személyesen, akár mások útján – hogy az egyes

hívek evangéliumi lelkülettel kövessék hivatásukat, jussanak el az

õszinte és tevékeny szeretetre és arra a szabadságra, mellyel Krisz-

tus szabadított meg minket (Presbyterorum ordinis nr. 6)… és az

Úr – folytatja Benedek pápa – rajtunk keresztül éri el a lelkeket,

így tanítja, védelmezi, vezeti õket. Szent Ágoston ezt írja a Szent

János evangéliumához írt kommentárjában: Legyen tehát szere-

tetbõl fakadó feladatunk, hogy legeltessük az Úr nyáját (123,5).

Ez Isten szolgái magatartásának legfõbb normája: az olyan fel-

tétlen szeretet, mint a Jó Pásztoré, amely tele van örömmel, nyi-

tott mindenki felé, odafigyel a közel lévõkre és gondoskodik a

távol lévõkrõl (vö. Szent Ágoston, 340. beszéd, 46. beszéd, 15.

pontja), figyelmes a gyengék, a kicsinyek, az egyszerûek, a bû-

nösök iránt, hogy megmutassa Isten végtelen irgalmát a remény

biztató szavaival (vö. Uõ, 95. levél, 1)” (XVI. Benedek, általános

kihallgatás, 2010 május 26., szerda).

Az egyház tehát Krisztusé, az Õ jegyese, és minden püspöknek,

egységben Péter utódával, az a feladata, hogy õrizze és szolgálja

az egyházat, nem gazdájaként, hanem szolgájaként. A pápa ezek

szerint nem a legfõbb úr, hanem inkább a legfõbb szolga – a

„servus servorum Dei”, õ a biztosítéka, hogy az egyház engedel-

meskedik Isten akaratának, Krisztus evangéliumának és az egy-

ház hagyományának, és aszerint cselekszik, félretolva minden

egyéni vélekedését, noha (magának Krisztusnak az akaratából)

a pápa „minden hívõ legfõbb pásztora és tanítója” (CIC 749. ká-

non), és megilleti „a hatalom, amely az egyházban legfõbb, tel-

jes, közvetlen és egyetemes” (vö. CIC 331–334. kánonok).

Kedves testvérek, van még egy évünk, hogy a szellemek valódi

megkülönböztetése révén kiérleljük a felmerült elképzeléseket,

és kézzelfogható megoldásokat találjunk a számos nehézségre

és rengeteg kihívásra, amelyekkel a családoknak szembe kell

nézniük. Választ kell adnunk arra a számos elbátortalanító kér-

désre, amely körülveszi és fojtogatja a családokat.

Egy évünk van rá, hogy dolgozzunk a Relatio Synodin, amely hû

és világos összefoglalása mindannak, ami elhangzott és megvita-

tásra került ebben az ülésteremben és a nyelvi munkacsoportok-

ban. Ezt a Lineamenta formájában fogjuk a püspöki konferenci-

ák elé tárni.

Az Úr legyen velünk, õ vezessen ezen az úton, nevének dicsõségé-

re, a Boldogságos Szûz Mária és Szent József közbenjárására! És

legyetek szívesek, ne feledkezzetek el arról, hogy imádkozzatok!

( M A G Y A R K U R Í R )
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A
Krisztus elõtti 2. évezred közepérõl származnak,
tehát hozzávetõlegesen 3500 évesek azok az
egyiptomi papirusztekercsek, amelyek már rész-

letesen leírják a zene hatását az emberi testre, külön
hangsúlyt fektetve a termékenységet fokozó szerepé-
re. Sokkal többen ismerik viszont a következõ, három-

negyed évezreddel ké-
sõbbi bibliai történetet,
amely a zenével való
sikeres gyógyítás konk-
rét esetét örökíti meg:
„Saultól viszont eltávo-
zott az Úr lelke, és rossz
szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Akkor
ezt mondták a szolgái Saulnak: látod, Istennek egy rossz
szelleme gyötör téged. De a mi urunknak csak szólnia
kell, és szolgáid készek keresni egy embert, aki ért a hár-
fapengetéshez.1 És ha majd Istennek a rossz szelleme
megszáll, akkor pengetni fogja a hárfát, és jobban leszel.
Saul így felelt a szolgáknak: keressetek hát egy olyan
embert, aki jól tud hárfát pengetni, és hozzátok hoz-
zám! Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta:
én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud hárfát pen-
getni, derék férfi, harcra termett, okos beszédû, daliás
ember, és vele van az Úr. Ezért követeket küldött Saul
Isaihoz ezzel az üzenettel: küldd hozzám fiadat, Dávi-
dot, aki a juhok mellett van... És valahányszor megszáll-
ta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a hár-
fát, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyeb-
bült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tõle.”

A fenti ószövetségi versek (1Sámuel 16, 14-23) a zene-
terápia elsõ nevezetes irodalmi ábrázolását tartalmaz-
zák: a Kr. e. 8–7. század tájáról származó szöveg hoz-
závetõleg az Íliásszal egyidõs (magára a terápiára Dá-
vid ifjúkorában, tehát Kr. e. 990 körül került sor). Sa-
ul betegségét depresszióként szokás értelmezni, bár a
szentírás szövege, ha figyelmesebben elolvassuk, nem
utal egyértelmûen lelki problémára: bármilyen vissza-

térõ panasz szóba jöhet, ami gyötrelmet okoz, például
migrén vagy epegörcs. E gyógyító eljárásban az igazi
újdonság a zene kizárólagos használata; hiszen minél
õsibb kultúráról van szó, annál elválaszthatatlanabb
bármilyen gyógyító tevékenység valamiféle vallási
szertartástól, a vallási szertartás viszont a zenétõl.

Már a görögök is

Az ókori görög kultúrában Püthagorasz, Platón és Arisz-
totelész is foglalkozik a zene gyógyító – illetve általá-
ban a lélekre, sõt a társadalomra gyakorolt – hatásá-
val. A hatalmas lépés, amelyet ezen a téren a görögök
megtettek, a zeneterápia végleges elválasztása a mági-
ától. A különbözõ szerzõk a zenei hatást vagy mecha-
nisztikus elképzelésekkel, vagy a zenei affektusokkal,
a zene érzelemtartalmával magyarázták. A mechanisz-
tikus elmélet klasszikus képviselõje, Püthagorasz
szemléletében – aki a hagyomány szerint felfedezte,
mindenesetre elsõként írta le a zenei hangközöknek
megfelelõ számarányokat  – az emberi test mechanisz-
tikus elvek szerint mûködõ gép, amelynek hibáját bi-
zonyos lelki arányok megbomlása okozza; ezek pedig
megfelelõ zenei arányokkal (hangköz, ritmus) kedve-
zõen befolyásolhatók. Arisztotelész szerint viszont
minden az affektusokon múlik. Így például könnyebb
esetekben a beteget a megfelelõ, harmonikus karakte-
rû zenével meg kell nyugtatni, míg súlyosabb beteg-
ségben szenvedõkben a betegséget kiváltó lelkiállapo-
tot eksztatikus zenével fokozni kell, hogy az, tetõpont-
ját mielõbb elérve, katarzishoz (megtisztuláshoz, fel-
oldáshoz) érkezzen.

Zenével a zavarok ellen
Ö N K I F E J E Z É S ,  J Á T É K ,  L Á R M A K E L T É S

Cikkünk szerzõje 1948-

ban született Budapes-

ten. Az ELTE matematika

szakán, majd a Zenemû-

vészeti Fõiskola zenetu-

domány szakán szerzett

diplomát. Sokirányú ér-

deklõdése magába fog-

lalja a kottakiadást, a ba-

rokk zene elõadását, a ze-

nei újságírást és a feszti-

válszervezést. 1996 óta a

Magyar Haydn Társaság

elnöke. 2006-ban kollé-

gáival együtt létrehozta a

Nemzetközi Eszterházi

Opera-alapítványt (IOFE),

amelynek célja a meg-

semmisült operaház újjá-

építése, és ott a 18. szá-

zadi repertoár újjáélesz-

tése és a korhû operaját-

szás iskolájának létreho-

zása. Az utóbbi néhány

évben az eszterházi ope-

raházzal, illetve operaját-

szással kapcsolatos kora-

beli dokumentumokat

kutatja.
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A középkorban Ibn Butlan, 11. századi arab orvos széles
körben ismert értekezése terjesztette azt a gondolatot,
amely szerint „a hangszerek és a húrok játéka segít az
egészség megõrzésében és az elveszett egészség visszanye-
résében. A hangok a rossz kedély számára ugyanazt je-
lentik, amit az orvosság a beteg test számára.”

A híres 15. századi firenzei gondolkodó, Giovanni Pico
di Mirandola pedig úgy állította fel a képletet, hogy
„Az orvoslás meggyógyítja a lelket a testen keresztül,
A zene viszont a testet a lelken keresztül.”

Az igazság az, hogy ehhez ma sem igen tudunk mit hoz-
zátenni. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a
püthagoraszi szemlélet ne élt volna tovább. A 17. szá-
zadban például sokan úgy vélték, hogy az élet szelle-
mére, a spiritusra közvetlenül hatnak a hangrezgések,
éspedig – és ez a tulajdonképpeni újdonság – a rezo-
nancia jelensége révén.

Határterület

A zeneterápia, jóllehet megtartotta erõsen
pragmatikus, „tapogatózó” jellegét, hatal-
mas karriert futott be a 20. században.
„Nagykorúvá” vált, az orvosi világ gyakran
fontos partnerének tekinti, alkalmazásával
kapcsolatban szerteágazó kutatások foly-
nak, és immár számos helyen lehet ebben a
témában diplomát, tudományos fokozatot szerezni.
Egységes zeneterápia-elméletrõl azonban ugyanúgy
nem lehet beszélni, ahogy egységesen elfogadott filo-
zófiai elmélet sem létezik. Ennek legfõbb oka a tárgy
halmozott határterület-jellege. A zenén, zeneesztéti-
kán és az orvostudományon kívül a zeneterápia köz-
vetlenül érintkezik a pszichológiával és a pedagógiá-
val is; utóbbitól – például a gyógypedagógia bizonyos
területein – bajos is a különválasztása. Így azután nem
csoda, ha zeneterápia helyett zeneterápiai iskolákkal

találkozunk, amelyeknek eltérõ megközelítésmódja
az orvosi, zenei, pedagógusi, pszichológusi kiindu-
lópontok különbözõségébõl ered.

Trükkök a gyógyításban

Hasonlóan változatosak a módszer alkalmazási te-
rületei is. Az orvostudományok, a gyógypeda-

gógia és a pszichológia körébõl ide tartoz-
nak a magatartászavarokkal küzdõ fiatalko-
rúak, a szellemileg visszamaradott, illetve az

enyhén vagy közepesen gyengeelméjû fel-
nõtt és gyermek betegek, az autisták,
Down-kórosok és a születési károsodást
szenvedettek, neurotikusok, kábítószerfüg-

gõk, a pszichoszomatikus problémákkal küz-
dõ és belgyógyászati betegek, a rákos és gyó-
gyíthatatlan betegek, a testi fogyatékosok, a

beszédhibások és beszédképtelenek, valamint a hallás-
károsodottak. Ebbõl a széles spektrumból elsõsorban a

neurológiai rehabilitáció, a gyógyíthatatlan betegek
gondozása, a pszichoszomatikus-pszichiátriai megbe-
tegedések gyógyítása és a gyógypedagógia tekinthetõ
olyan területnek, ahol a zeneterápia bevett és elfoga-
dott módszerré vált. Mindezen terápiás célokat alap-
vetõen kétfajta – bár egymással természetesen kombi-
nálható – módszerrel: passzív (zenehallgatás), illetve
aktív (zenélés) zeneterápiával lehet elérni. Utóbbi
esetben természetesen – különösen akkor, ha rögtön-
zésrõl van szó – nem feltétlenül „jólfésült”, a zeneel-
mélet szabályainak megfelelõ zenét „állít elõ” a beteg.
A hangsúly az önkifejezésen, a kommunikáció megte-
remtésén van, s ezt egy dobon vagy xilofonon történõ
„összevissza” játék vagy lármakeltés is lehetõvé teszi,
amelyet esetleg hangos éneklés, ritmikus szövegmon-
dás vagy halandzsázás kísérhet. A gyógyítás trükkje
elsõsorban abban rejlik, hogy a ritmikus izommunká-

nak és a hangok varázsának az élvezete leküzdi a
kommunikációra való képtelenséget, az elszi-

geteltséget; értõ vezetés mellett pedig mindez
a terápiás cél szolgálatába állítható.
A mozgás és beszéd példái sejtetik, hogy a ze-
neterápia más szempontból is határvidék, hi-
szen szorosan érintkezik a tánc-, a mozgás-, a

beszéd- és drámaterápiával; sõt vannak olyanok,
akik mindezt kombinálva, valóságos zenés színielõ-
adásokat hoznak létre betegeikkel, amelyekben azok
szerzõként (díszlettervezõként, jelmezkészítõként
stb.) is szerepelnek.

Az inger és a pulzus

A zeneterápiát azonban legtöbb esetben mégsem a zené-
szi szemlélet jellemzi, hanem – jellemzõen – az orvo-
soké, a pszichológusoké/pszichoanalitikusoké vagy a
tanuláselméleté. Hozzávehetjük mindehhez a Rudolf
Steiner-féle irányzatot, amely nem csupán a rendes is-
kolai oktatásban (Waldorf-iskolák) biztosít elõkelõ he-
lyet a zenének (és különösen néhány kitüntetett hang-
szernek), hanem külön zeneterápiás iskolát és intéz-
ményeket is létrehozott.

Az orvosi megközelítés lényege az, hogy zenei ingerek-
kel konkrét és mérhetõ módon befolyásoljunk egy be-
tegséget, illetve tüneteit: gyorsíthatjuk vagy lassíthat-
juk a beteg pulzusát, lélegzését. A fogorvosnál, szülés-
kor és hasonló feszült szituációkban a zeneterápia ha-
tékonyan szolgálhatja a feszültségoldást vagy a fájda-
lomcsillapítást. 

A tanuláselméleti modellben a zenei hatásokat a maga-
tartás-változást erõsítõ társadalmi ösztönzõknek te-
kintik. A kezelések elsõsorban súlyos magatartásza-
vart mutató vagy többszörösen fogyatékos gyermekek-
re irányulnak. A zene itt az elõsegíteni kívánt maga-
tartásformák (például az agresszió csökkenése vagy a
koncentrálóképesség javulása) elérésének eszköze. So-
kan jelszerû funkcióban használnak akusztikus ingere-

1 Az idézet alapja a Ma-

gyar Bibliatársulat új, ja-

vított fordítása; a „lant”

szót azonban mindenütt

a – Károli-fordításban is

szereplõ – „hárfa” szóval

helyettesítettük. Dávid

király hangszereként a

lanton és a hárfán kívül a

citerát is szokták említe-

ni. A helyzetet bonyolít-

ja, hogy a héber nebel

hangszernevet Szt. Jero-

mos bibliafordítása, a

Vulgata psalteriumként

latinosítja, s ez a szó,

amely már eredeti görög

alakjában is hárfát jelen-

tett, a középkorban a „ci-

teraféle hangszer” jelen-

tést vette fel. A nebel

név mindenesetre a bél-

húrokkal felszerelt, há-

romszög alakú hárfát, a

templomban zenélõ le-

viták õsi hangszerét jelö-

li, s így Károli fordítása

ebben a tekintetben ki-

fogástalanul pontos.
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ket, hogy elõsegítsék a jelek iránti érzékenységet és a
reakciókészséget, illetve fejlesszék az utánzási készsé-
get. Mindez gyakran a logopédiai munka megalapozá-
sában is szerepet játszik.

Hangszer, játék

Befejezésül hadd hívjuk fel a figyelmet egy olyan mû-
helyre, ahol évtizedek óta folyik odaadó gyermek-ze-
neterápia. A közismert Orff-féle, speciális (nagyrészt
ütõ-) hangszereken való játékon alapuló zenei nevelé-
si módszerrõl van szó, amely már hosszabb ideje az
énekközpontú Kodály-módszer vetélytársaként lép fel

a zenei nevelés nemzetközi porondján. Ez a zeneszer-
zõ és zenepedagógus Carl Orff leányának, Gertrud
Orffnak a nevéhez fûzõdik, amelyet elsõsorban külön-
féle veleszületett rendellenességek és fogyatékosságok
esetében alkalmaz. Felfogása szerint a zenének min-
den érzékhez kell szólnia, és a hang, a ritmus, a dal-
lam, a beszéd és a mozgás alkalmas arra, hogy az
egyik érzék deficitjét egy másik érzék fokozott fejlesz-
tésével ellensúlyozza. 

M a l i n a  J á n o s

A
z antióchia egy alapvetõen katolikus lelkiségi
mozgalom, számomra és a Szent Imre számára
pedig olyan közösség, amely – plébániánkhoz

kapcsolódva – az összetartozás élményét adja a közép-
iskolás és egyetemista fiataloknak, illetve végez evan-

gelizációt mindenhol, ahová tagjai elvetõdnek. Talán
ennyit a meghatározásról. 

Azt hiszem, a húsz éves évfordulót nem kell magyarázni,
úgy is mondhatjuk, születésnapunk van, hiszen húsz
éve történt, hogy néhány lelkes magyar fiatal egy há-
zaspárral és egy pappal fölszerelkezve Ausztráliába
utazott, megtapasztalni az együttlét ezen formáját. Õk
indították el az elsõ antióchia közösséget Budapesten,
és rajtuk keresztül terjedt el a mozgalom országszerte.

Közülük sokan ott voltak az antióchia nagy „szülinapi
buliján”, a jubileumi hétvégén, szeptember 19. és 21.
között. Ez elsõsorban üneplés és hálaadás azért, hogy
ilyen sokan vagyunk és ilyen jó együtt lenni. Tizen-
nyolc különbözõ közösségbõl több mint háromszáz je-
lenlegi és egykori antióchiás vett részt a rendezvé-
nyen.

A hétvége programja egyébként nagyon hasonlított egy
„rendes” antióchiás hétvége történéseire. Ez persze a
kívülállónak keveset mond, ezért írok pár szót róla.
Minden antióchia közösség évente kétszer tart an-
tióchia hétvégét. Ide hívjuk az újoncokat, itt lehet be-
kapcsolódni a tevékenységünkbe. Ezen hétvégék szá-

momra legfontosabb elemei a bevezetõk, amikor a kö-
zösség tagjai beszélnek egy-egy témáról a saját életük-
re vonatkoztatva, illetve a kiscsoportos beszélgetések,
melyek e bevezetõkhöz kapcsolódnak. A bõ két napba
emellett persze sok-sok éneklés, imádság és játék is

belefér. Nagyjából ezek voltak a jubileumi hétvégénk
elemei is. Mindezen háromszáz emberrel együtt venni
részt: maradandó élmény. 

A rendezvény fényét a díszvendégek is emelték: Kruppa
Levente görögkatolikus parókus adott elõ a szabad-
ságról és az elkötelezõdésrõl, a vasárnapi szentmisét
Palánki Ferenc püspök atya, a Püspöki Kar ifjúsági re-
ferense celebrálta – egykori antióchiás kispapokkal
együtt. És végül, de nem utolsó sorban, az egész hét-
végét velünk töltötte Ron és Mavis Pirola, akik az
ausztrál antióchia nemzeti koordinátorai, és akik
egyébként Budapestrõl Rómába utaztak, ahol felszóla-
lóként részt vettek a Ferenc pápa által vezetett Püspö-
ki Szinóduson.

Egy szó mint száz, az antióchia egy nagyon boldog hu-
szadik születésnapot tudhat maga mögött, és remél-
jük, hogy a Lépcsõben a századikról is beszámolhatunk
majd.

S á n d o r  A n d r á s

Egy szó mint száz
H Ú S Z É V E S A M A G Y A R A N T I Ó C H I A ,  I S T E N É L T E S S E S O K Á I G

A szerzõ a Szent Imre An-

tióchia és a plébánia Vek-

ker közösségének tagja, a

hatodikos katekéziscso-

port, a KÖSZI ifjúsági ve-

zetõje és a Szentim-

revárosi Darvak váloga-

tott érintõs rögbizõje. 

Civil életében matemati-

kus hallgató az ELTE-n.
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Vannak olyan emberek, akik bárhová érkeznek, azonnal
otthon vannak. Nem azért, mert erõszakkal elfoglal-
ják, kitöltik a helyet vagy hangjukkal betöltik azt. Ha-
nem, mert tekintetük, mosolyuk, kedvességük folytán
mindenki úgy érzi, hogy mindig is ismerte õket. Mint
Scheiling Nándor testvérünk.

Szent Páltól tanultuk: ha Krisztus nem támad fel, sem-
mit sem ér a hitünk (1 Kor 15,17). De feltámadt! Eb-
ben hiszünk s ebben hitt Õ is, mindvégig. Példamuta-
tóan, a mi hitünket is megerõsítve. Talán nincs kifeje-
zõbb szimbóluma ennek, mint az a fénykép, amely
nem egészen egy évvel ezelõtt, a fõpásztori vizitáció
idején keszült. Nándi a hosszú és figyelmet igenylõ
történések szünetében leült a sekrestyében és rátá-
maszkodott a körmeneti keresztre. Nem elesetten,
nem menedéket keresve. Sokkal inkább otthonosan.
Úgy fogta Krisztus keresztjét, mint aki azt sajátjának
érzi, sajátjának tudja. Ugyanazzal a rendületlen és
rendíthetetlen hittel, mint amely sugárzott róla, ami-
kor áldoztatóként az Urat nyújtotta felénk. Nem vélet-
len, hogy sokunk számara ez a kép a leginkább „Nán-
dis”. 

Aztán elérkezett az a pillanat, amelynek közelségét, el-
kerülhetetlenségét jól tudta. Tudta, és jelezte szá-
munkra májusban, az érte mondott hálaadó szentmi-
sén, majd július végi, utolsó szolgálatakor. Mosoly-
gott, és szorította Krisztus keresztjét. Fényeskedjék
neki az örök világosság! 

VA R G A ZS.  AN D R Á S ,  A K É P V I S E L Õ T E S T Ü L E T E L N Ö K E

Mondhatni nagyapánk voltál és éppen negyven unokád
volt. Mindig mindenkit számon tartottál, mindenkivel
beszélgettél, mindenkihez szóltál néhány jó szót. Ha
kellett vigasztaltál és dicsértél. Gondunkat viselted,
táborainkban meglátogattál, részt vettél közös játéka-
inkon, nem egy alkalommal halmoztál el bennünket
ajándékokkal. Szerettél minket, mint második csalá-
dodat.

Most hazatértél. Mit hagysz itt nekünk? Mit üzensz, on-
nan fentrõl? Annyit mondhatok, a mércét magasra tet-
ted: szellemiségedet, hozzáállásodat, szeretetedet,
alázatodat megõrizni lesz dolgunk, s továbbadni a jö-
võnek. Elengedtél, mint hegyi juharfa, mely a szélre
bízza szárnyas termését. Hol csírázunk s gyökered-
zünk ki, nem tudhatod. De sosem felejt-
jük a sarkot a sekrestyében, ahol
oly sokszor ültél. Most is on-
nan mosolyogsz ránk, mi-
kor belépünk.

S Z I R Á K I M Á R T O N

M I N I S T R Á N S V E Z E T Õ

A ministránsok nevében szeretnék három okot kiemel-
ni, hogy miért tekintettünk példaképként Nándorra. 

Elõször: mert nem csak egy-két kedves szót szólt min-
denkihez, hanem mert Õ tényleg mindenkivel jóban
volt, a legfiatalabbaktól a legidõsebbekig. A kis minist-
ránsokkal éppen úgy el tudott beszélgetni, mint ve-
lünk, nagyobbakkal vagy a hozzá hasonló korosztály
tagjaival. Ismerte kedves foglalatosságainkat, hogy
melyikünk, milyen különórára jár, melyik focicsapat-
nak szurkol.

Másodszor: csodáltuk Õt sokrétû tájékozottságáért. Em-
lékszem, amikor történelem könyveket olvasott a sek-
restyében vagy a Nemzeti Sportot a Bibliával felvált-
va. Ugyanúgy értett a liturgiához és az egyházi forté-
lyokhoz, mint a vonyókés (famunkához való szer-
szám) használatához és a Betlehem építéséhez. 

Harmadszor: mindig tett valami apróságot a templo-
mért, amit egyaltalán nem kért Tõle senki, nem tarto-
zott a munkaköréhez, de úgy érezte, így kell tennie.

Kitalálta, hogy miként lehet a Ba-
lázs-gyertyákat esztétikusan kihe-
lyezni az oltár mellé, igényes tálcá-

kat vett az ampolnák alá, meg-
csinálta az ideiglenes örökmé-
csest a Szent Három napi liturgi-

ához, vaslapátokat hozott télen a
jég feltöréséhez etc. Sosem tétlen-
kedett és sosem éreztük mellette
rosszul magunkat, hisz állandó vi-
dámsága beragyogta az egész

templomot. Nagyon hálás va-
gyok és hálásak vagyunk Ne-

ki mindezért! 
V Á R H E L Y I G Á B O R

M I N I S T R Á N S V E Z E T Õ

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.

K O S Z T O L Á N Y I
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A
tárgy üzenet és jel, közösségi erõ és önkifejezés.
Egyidejûleg múltbeli és jelenvaló, vagyis történet
tartozik hozzá. Elõdeinkkel, magunkkal tárgya-

kon keresztül azonosulunk, amelyek az em-
lékezettel felidézett identitás kézzelfogható
megtestesülései, ha csak egy-egy részletet
jelölnek is. A cselekedet mikéntje közvetít

tárgy és személyek között – ezek hálózata rajzolja ki
azon csomópontokat, amelyek egy személy vagy kö-
zösség életútjának térképévé lesznek. 

„A Vörösmarty Mihály szürke köpönyegét vagy késõbb a
Lisznyay spencerjét úgy ösmerte az is, aki
soha nem látta, mintha saját fogasán lóg-
na.” / „A tárgyak kézzelfogható, kétségbe-
vonhatatlannak tûnõ létezése nemcsak a
jelenünkre, hanem a múltunkra nézve is
bizonyítékul szolgálhat. Ha az emléktár-
gyainkat vesszük sorra: egy kavics, egy
kagyló vagy egy fénykép megerõsíthet,
hogy valami valóban megtörtént, és
tényleg úgy volt – sõt, néha a fény-
képhez, a tárgyhoz igazodik az em-
lékezetünk is: azokat az eseménye-
ket tekintjük igazán fontosnak,
amelyek tárgyakkal dokumentál-

hatók.” / „A tárgyak azt is elmondják ne-
künk, hogy kik vagyunk, nem szavakkal, hanem azzal,
hogy magukba foglalják szándékainkat.”

Ha madártávlatból tekintünk rá az Ady és az Ady család
tárgytérképére, néhány biztos és néhány elmosódott
körvonalat valamint sok fehér foltot láthatunk. Köze-
lebbrõl nézve kirajzolódnak a költõ útjai, amelyek a
határozottat és elmosódottat összekötik azzal a né-
hány személyes tárggyal, amelyek a térképen az utat
kijelölik. Ez az az útvonal, amelyhez a magán viselt
vagy magánál tartott, a költõ által választott, írásával
megjelölt tárgyak tartoznak. Ezekhez kapcsolódnak
különbözõ irányokban az állomások és személyek,
mindaz, ami tárgyakban nem saját választás, hanem
környezet vagy egy-egy Adyhoz kapcsolódó, de más
személy választását vagy helyzetét jelentõ tárgy az
élet folyamán. Származhat a családi környezetbõl,
amely életét megelõzõ idõkbõl ered és a kultuszból,
amely a halál pillanatával személytelenné, illetve sok-

személyûvé válik. Ady és a tárgyak viszonya nem is-
merhetõ fel elsõ látásra. Létezõ és nem létezõ egyszer-
re, megfogható és eltûnõ. 

E kevés darabból álló tárgy-együttesnek tárgyi
mivoltában kirajzolódó képe eklektikus, egy-
egy tárgy képvisel egy-egy eseményt vagy

irányt, a kálvinizmust, a szülõföldet, a nõket,

Párizst, a szabadkõmûvességet, az állandó úton létet,
a halált. Nem egy kronologikusan fejlõdõ történet ke-
rekedik általuk, hanem egyidejûleg és egyszerre van-
nak jelen. Ez a néhány relikvia a soha magának házat
nem építõ költõ életútjának látható és tapintható, tár-
gyiasult és jelzésszerû lelete, személyes és valóban az
övé. A reális és a jelképes párhuzamos, össze- és szét-
futó szálai rajzolják elénk a költõ „tárgyiságát”, tár-
gyakban való jelenlétét. Egyenként is, együtt is jelké-
pek.

Ha azt kérdezzük, hogy Ady mi-
képp viszonyult a tárgyak-
hoz a költészetben és az
élet realitásaiban, azt
a választ adhat-
nánk, hogy az
elõbbiben erõ-
sen áttétele-
sen, a má-
sodikban
pedig rej-
tetten és gavalléro-
san. Az elõbbire jó példa a közismert,
hívogató ágy motívum vagy a népszerû fe-
kete zongora, az utóbbira pedig a feltûnõ hiány,

Biblia és kalap

T Á R G Y A K A D Y E N D R E H A G Y A T É K Á B Ó L

„Volt nálunk egy nagy kerek asztal 

a kertben. Ebbe bicskával belevéste:

Ady Bandi. Utána így szólt hozzánk:

Tegyétek el ezt az asztalt, mert ez

sokat fog érni.”

1

2

5

Az írás szerzõje muzeoló-

gus, 1987 óta a Petõfi Iro-

dalmi Múzeum munka-

társa. Az írók tárgyi ha-

gyatékának gyûjtése és

feldolgozása, valamint ki-

állítások rendezése és

szervezése tartozik fel-

adatai közé. Családjával a

Szentimrevárosban él.  

A cikk részlet a Stációk és

tárgyak – Ady Endre és az

Ady család tárgyi hagya-

téka címû digitális kataló-

gus elõszavából, Petõfi

Irodalmi Múzeum, 2014.
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ahogy tárgyakról az öltözet kivételével ritkán ír. Ilyen
kivétel, amikor a színészeti kiállítást mél-
tatja: „Minden tárgy egy gyönyörû
élet, egy dicsõséges múlt hallgatag ta-
núja, és míg néma meghatott-
sággal nézem, lerajzo-
lódik elõttem egy
bezárult kor-
szak tarka ké-
pe, melyben több
fény, több lélek la-
kozott, mint a mi reá-
lis, szürke, elbágyadt ko-
runkban”.

Ady tárgyakhoz való viszonyára az emléke-
zõk szavaiból is következtethetünk. Mint apró mozaik-
darabok rajzolják elénk a költõ megjelenését.

Néhány példa: „széles borzalino kalapjával, hajlongó fej-
jel, szokásos, térdben visszahajló lépéseivel.” / „A ruha-
tárhoz mentünk. Ady épp akkor vette le elegáns, prém-
galléros, városi bundáját.” / „Párizsból például letört
gallyon küldött mindig friss gyümölcsöt.” 

A kortársak szinte mindegyike kitér Ady megjelenésére,
arcvonásainak szépségére, szemének különösségére,
ruhadarabjainak választékosságára, említ kalapot,
mellényt, nyakkendõt, puha cipõt, selyemharisnyát,
kabátot, a gomblyukban mindig virágot, valamint asz-
talt s az asztalon bort vagy pezsgõt, poharat és ciga-
rettát, illetve rövid ceruzát. Ez a két motívum, a testi
való az öltözettel és az írás boriváshoz kötött körül-
ményei rögzültek leginkább az emlékezetben, vala-

mint sokan, a közelállók szinte kivétel nélkül
említik az elmaradhatatlan, mindig vala-

melyik zsebében magával hordott
Bibliát.

A hotelszobák lakója az ál-
landóhoz – a szülõi ház-

hoz – képest értelmez-
hetõ állapot, amely-

ben a személyes
tárgyak és az öl-
tözet adnak

támpontot ahhoz, hogy
maga a költõ mivé akart – illetve nem

akart – válni. Azt lehet mondanunk, hogy Ady ön-
reprezentációja elsõsorban az öltözetében fejezõdött
ki, nem a tárgyak birtoklásában.

Nagyvonalúan és könnyen ajándékozott, de – és ez
fontos, mert nem fönnmaradó értékrõl van

szó – legtöbbször virágot, amelynek min-
den fajtáját szerette. Hitt a virág –

mint élõ tárgy – közvetítõ erejé-
ben, mintegy önmaga szimbólu-

maként említi vagy
küldi. „Én tizen-

két fajta és
színár-
nyalatú

virágot szed-
tem, és magára

gondoltam, kishúgom.”
/ „Egy rózsaszirmot küldök, meg-

csókoltam, de ha nem értékes, eldobhatja.”
Mintegy önmagát ajándékozta Máthé Eleonórának

1916-ban ruhadarabjaival, a nyakkendõvel és a
kalappal, amelyek az utókorban
leginkább Ady szimbólumává
váltak.

A megmaradt, szemé-
lyesnek mondható
tárgyi anyag szám
szerint e „nagy” köl-
tõkhöz képest csekély, in-
kább csak útjelzés, keresztmet-
szet. A széttépett Biblia háttáblája,
amely éppen a cselekedet, a szétté-
pés által válik könyvbõl tárggyá és
központi, élete színét és fonákját, ere-
detét és pusztulását – egyúttal a közösségi
sors reprezentációját – felmutató jelképpé. Ibolyaváza,
cigarettatárca, úti takaró, kalap, nyakkendõ, óratartó,
mellény, legyezõ, keresztelõ pohár, szabadkõmûves
jelképek, hajtincsek, kofferek, csónakos fejfa. Ennyi
magát az életutat jelzõ valódi tárgyi anyag, iparmûvé-
szetileg vagy tárgykultúrában jelentõs darab szinte
nincs közöttük. A befogadó közegé persze sokkal több,
amely áttételesen mégis a költõének mondható, ahogy
a velünk élõ vagy hozzánk tartozó személy tárgyai kö-
zött élünk. A személyes tárgyak kevés száma és önma-
gában nem értékes volta az, ami leginkább jellemzõ a
költõ tárgyakhoz való viszonyára. Az én állandósága a
lét külsõ változásaiban, vagyis az erõs egyéniség jelen-
valósága és kisugárzása bármely környezetben. Õ ma-
ga – keze írása a tárgyakon, öltözete, ajándékai – az
állandó tényezõ a változó színterek tárgyai elõtt vagy
mögött.

B e n k õ  A n d r e a

„Az asztalon tálcán bor, szódavíz, 

pohár és az elmaradhatatlan 

Hercegovina cigaretta dobozszámra.”

Ady tárgyak a Petõfi

Irodalmi Múzeumban

Egy gyûjtemény tárgy-

története felöleli a gyûj-

teménybe kerülés kro-

nológiáját, az eredetet

és a hitelességet, vala-

mint a tárgyak nyilvá-

nossá tételét, megjele-

nését. Ez az idõszámítás

a múzeum alapítása

elõtt, 1950-ben kezdõ-

dik, a Múzeum akkor ve-

szi birtokba az Érmind-

szentrõl fölhozott, az 

OSZK Ady-emlékszobá-

ból megmaradt bútoro-

kat. Az utolsó, Boncza

Bertához tartozó relikvia

2001-ben került a gyûj-

teménybe. 
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1 „Csighy Rózsika kedves

kis keresztlányomnak,

Ady Endre.” Páris, 1911.

január

2 Ady Endre széttépett

Bibliájának háttáblája,

1918. október 23.

3 Ady Endre kalapja

4 Ady Endre érmindszen-

ti kávéscsészéje

5 A legyezõt Ady Endre

ajándékozta Máthé Ele-

onórának 1916-ban
3
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Brigitta: Édesapám hívõ katolikus családban nõtt fel, a
Feneketlen-tó túloldalán, a Bartók Béla úton laktak,
mindvégig a Szent Imre-templomba jártak. Bár a re-
formátusnak keresztelt, de készséggel katolizált édes-
anyámmal Érden alapítottak családot, a „Szent Imre
herceg templom” ma is kitüntetett helyet foglal el a
családi legendáriumban. Vendéglátós famíliaként a
nyarakat a nagymama felügyelete alatt szigorúan a
Balatonnál töltöttük, idõvel pedig besegítettem a büfé
mûködtetésébe. Kitanultam a szakmát, de késõbb koz-
metikus képesítést is szereztem. Néhány évig dolgoz-
tam Diósdon, azonban a gyerekek érkezése óta csak a
család igényeit szolgálom ki.

Ákos: Katolikus családban születtem, lassan negyven év-
vel ezelõtt, két fivéremmel együtt az érdligeti plébáni-
ára jártunk hittanra és szentmisére. A fiatal plébános,
Filó Kristóf atya olyasféle pezsgõ életet varázsolt oda
a nyolcvanas években, amit a Szent Imre mai közössé-
géhez tudnék hasonlítani. Apai nagyapám cserkészél-
ményeinek hatására természetes volt, hogy 1990-ben
csatlakoztam az újrainduló mozgalomhoz, amelyben
bõ tíz esztendõn át tevékenykedtem, és ez meghatá-
rozta az ifjúkoromat.

Édesapám piarista öregdiák lévén, nem volt kérdés,
hogy bátyám után – az akkori bizonytalan idõk el-
lenére – én is a Mikszáth térre szeretnék járni. Mi
voltunk az utolsó évfolyam, akik még titokban felvé-
teliztünk az egyházi gimnáziumokba, hogy ne adód-
jon problémánk az állami iskoláknál. A középiskolá-
ban pedig már nem kellett oroszt tanulnom: annak
idején mi így érzetük meg a közelgõ változásokat.

Érettségi után közgazdász oklevelet szereztem, majd há-
rom évet töltöttem tanulmányokkal Ausztriában és
Hollandiában, még nyolc évvel az uniós csatlakozás

elõtt. Több lehetõséget is kaptam külföldi, akár tenge-
ren túli karrierépítésre, de ezek valahogy nem tudtak
megfogni. Egyértelmû volt, hogy a végén hazajövök.
Ráadásul idõközben megismertem Brigit, akivel a két-
ezres, jubileumi évben örökre összekötöttük az életün-
ket, és kezdtünk építkezésbe Diósdon.

Együtt: Amikor Kristóf atya 2001-ben átkerült Budake-
szire, keresni kezdtünk, hová járjunk rendszeresen mi-
sére. Az elsõ idõkben a ciszterci nõvérek érdi monos-
torába jártunk, hiszen õk harminc éve ismernek és
szeretnek minket, de Laura lányunk 2003-as érkezése
után ez nem volt megfelelõ. A fõvárosba, fõleg a Bu-
dára való bejárás sosem okozott gondot, így kerültünk
2009-ben a Szent Imrébe, az akkor már egyéves Oli-
vér fiunkkal együtt. Elõször a régrõl ismert és messze
földön híres Placid atyára voltunk kíváncsiak, de ha-
mar átpártoltunk a 9 órai családos misére.

A Szent Imre lelkisége nagyon sokat jelent számunkra,
mert itt valóban önmagunkért szeretnek minket, nem
a szüleink által „kitaposott” ösvényen sétálunk végig,
és igaz barátokra találtunk, akikkel együtt járjuk utun-
kat, kölcsönösen segítve egymást. Immár két éve tar-
tozunk a Kézfogás házas – vagy inkább családos – kö-
zösséghez, és elõbb Laura, majd az egész család be-
épült a családi szkóla tevékenységébe is. Azt látjuk,
hogy a szolgálat, az éneklés, a szentmiséken való aktív
részvétel rengeteg többletet ad a gyerekeknek is, akik
egészen máshogy viszonyulnak az egyházhoz és a li-
turgiához, mint annak idején mi. Végül, ha minden jól
megy – hosszú várakozás után, a Jóisten segedelmével
– jövõ májustól három gyermekkel járhatunk a Szent
Imrébe...

p á r o s  o l d a l

Itt önmagunkért szeretnek minket

B E M U T A T K O Z I K A Z E Õ R Y H Á Z A S P Á R

Eõry Ákos és Brigitta azon kevesek közé tartozik, akik Újbudán kívül élik mindennapjaikat, mégis immár sok szállal

kötõdnek a Szentimréhez. Mindketten Érdligeten nõttek fel, a fõvárosból kiköltözött családban, esküvõjük után

pedig Diósdon telepedtek le.

Haiku

Távolodó hajó úszik
a vízen.

Néhány csobbanás;
Táncot jár a víz...

D E N C S I K L Á S Z L Ó

vers mindenkinek
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egy                            -vel többet

Kedves Testvérek, plébániánk két kiadványával találkozhatnak rendszeresen – mindkettõ a tájékoztatást szolgálja a ma-

ga szerepe szerint. A Hírlap a híreket szállítja, a Lépcsõ folyóirat pedig színvonalas olvasnivalót szeretne közreadni, egyre alakítva, tá-

gítva azt a szellemi mûhelyt, amelynek meghatározói a Szent Imréhez kötõdõ hívek. Fentiek okán a Plébánia elvi döntése talán

helyes: nem csak a Hírlap, hanem az igényes nyomdatchnikával készülõ Lépcsõ is ingyenesen áll a Testvérek rendelkezésére, hiszen min-

den, amink van, Önök által a miénk. Lábunkat megpróbáljuk minden résben megvetni, így idõrõl-idõre támogatást sze-

rezni a lap nyomtatásához; e számunkat például kerületünk Önkormányzata segíti. Ennek ellenére, ami az anyagi forrásokat illeti, nincs

módunk hátradõlni. Jólesik számos Olvasó azon figyelme, készsége, amelyet a Lépcsõ legutóbbi megújulása óta tapasztalunk, ezért –

évente egyszer – a tartalom mellé egy csekket is mellékelünk. Kérjük, hogy legyen e lap „részvényese” azon régi igazság

kíséretével, miszerint a sok kicsi sokra megy. Hálás köszönettel!

Az újsághoz mellékelt csekk az egyik lehetséges mód, természetesen akinek a banki átutalás jobban kézre esik, járjon azon az úton (Szt.

Imre Alapítvány, OTP Bank Zrt. számlaszám: 11711034-20422158), illetve hozzájárulását zárt borítékban a sekrestyében vagy a plébánia

irodán is szeretettel fogadjuk. Mindhárom esetben feltétlenül tüntessék fel, írják rá a célt: Lépcsõ.

A kereszténység évezredes mûködésének, alakulásának, értékrend-
jének fenntartója, meghatározó kerete a közösség. Az imádság, a
gondoskodás, a szabadidõ kulturált eltöltése, hétköznapjaink és
ünnepnapjaink eseményei mind e kereten belül kötnek kisebb
vagy nagyobb közösségekhez, amelyeknek a templomhoz társuló
legnagyobb egysége a szentmise. 

Az alapítók szándéka, hogy ezen módon is hitet tegyenek a közös-
ségépítés – jelen társadalmi környezetben – kiemelkedõen fontos
ténye mellett, és ezen szerény jelképpel ösztönözzék az egyház-
község azon tagjait, akik e cél érdekében önzetlenül és hûsége-
sen vállalnak szerepet. Az alapítók hangsúlyosan szeretnék jelez-
ni, hogy a hûséget meghatározó feltételnek tekinti, mint olyan
értéket, amely nem egy szerencsés pillanat adománya, hanem
csak hosszú esztendõk – legalább egy évtized – elkötelezettségé-
vel szerezhetõ meg. Alapítók a díjat tehát minden esztendõben
azon személynek szánják, aki a Ciszterci Szent Imre Egyházköz-
ség elkötelezett tagja s e közösségben végzett tevékenysége a
fentiekkel párhuzamos.

A díjazás 

A hívek írásban jelölhetnek és adományozók lehetnek. Az adomá-
nyozó nevét a Díjazottak könyve rögzíti. A díjat az év végi hála-
adás alkalmával, a szentmisén nyújtják át a díjazottnak. A pénz-
forrást kizárólag adományok fedezhetik, ezzel is szorgalmazva,
serkentve a közösség összefogását. Ezen összeg 100.000 Ft.

A kuratórium

A kuratóriumot 7 fõ alkotja: a mindenkori plébános, a díj alapítói,
az egyházközség világi elnöke és a díjazottak. Utóbbiak kimenõ
rendszerben, tehát a legrégebben díjazott helyébe a friss díjazott
lép, ilyen módon szolgálva a kuratórium megújulását. Minden
döntéshez 5 azonos igen szavazat szükséges. A kuratórium dön-
téseit a Díjazottak könyve rögzíti.

2014. Szent Imre herceg ünnepén: az alapítók

Mindazon Testvérek, akik egyetértenek a fentiekkel és szívesen

jelölnének és/vagy lennének adományozók:

• a jelölt nevét, valamint saját nevüket és elérhetõségüket tegyék

zárt borítékba, és a sekrestyében vagy a plébánia irodán adják

le. A borítékra csak ennyit írjanak: Szt. Imre-díj jelölés. 

• akik szívesen lennének adományozók, azok akár 

banki átutalással, akár a mellékelt csekken, akár zárt borítékban

megtehetik ezt a sekrestyében vagy a plébánia irodán. Minden

esetben jelezzék nevüket, elérhetõségüket, valamint a célt: Szt.

Imre-díj adomány.

Köszönjük szíves figyelmüket!

Az Árpádházi Szent Imre herceg-díjról
fogadják szeretettel tájékoztatásunkat s kérésünket



E számunk borítóját 

Aknay János

festõmûvész képeinek

részletei díszíti
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A
nyíregyházi születésû Aknay János mint Szent-
endrére települõ fiatal mûvész, kétségtelenül
megértett és megérzett valami olyasmit a hely

szellemébõl, amitõl a keze alá simultak a fejében és
szívében elrendezett motívumok. Nevezetesen a sûrí-
tetten egymásba bújó, otthonos és barátságos, lélekbe-
kapaszkodóan szép szentendrei házak. A bújócskát
játszó kacskaringós utcák, a kurta sikátorok és a zeg-

zugos udvarok. Az égre mutató, éber, keresztes to-
ronysüvegek és az idõutazó, csendtestû templomha-
jók. A hétköznapi emberek és a megdicsõült, mélázó
szentek. Mint szakrális felhõbõl fakadó jólesõ jelesõ,
bõségesen hullik az égi áldás a vásznak és papírok so-
kaságának termékeny talajára. 

Azután, egyre általánosabb fogalmakká és elvontabb vi-
zuális jelekké átalakítva ezt a páratlan gazdagságú,
melegséget árasztó építészeti környezetet, megjelen-
tek nála a keményen kézben tartott, a tiszta színekben
és a világos, fekete és fehér konstruktív-geometrikus

formarendszerekben gondolkodó, tervezõmérnöki
precizitást tükrözõ, hûvös és racionalizált képtémák. 

Ez a képzelet szárnyán közlekedõ, térben is idõben igen
mozgékony, tiszavirágszerûen új és új alakot öltõ an-

gyalmotívum valóban úgy röpköd Aknay Jánosnál,
mint mesékben a gondolat. Világokat hág át, csillagok
közt jár-kel, de mindig visszatér alkotó (atyjához), a
mûvészhez, s be-benéz az ajtókon, ablakokon, s fel-
felbukkan az újra és újjáépített szentendrei kulisszák
között, és a háztetõk, keresztek és kálváriák felett. 

Aknay János önfejlesztõ eszköztárában, a hallatlanul
gazdag motívumkészleten túl, ott találjuk a lecsupa-
szított, merész komponálási és szerkesztési elveken és
ötleteken nyugvó, vázszerû festõi leleményt is, vala-
mint a vonal-, a szín-, a felület- és az ecsetkezelés ér-
zelmileg kimeríthetetlen változatosságát. 

A szentendrei mûvészettörténetbe ágyazódó mûvészete
tehát egyszerre földi és égi természetû. És ahogy ma-
napság mondani nemigen szokás: mûvészete egyszer-
re egyetemes és magyar. 

N . T .

Felelõs kiadó: Urr Zsolt Ipoly O. Cist. plébános / A szoborportrékat Ágostházy Imre fényképezte. / Szerkesztette, tervezte és készítette Csányi Tamás 

karnagy@szentimre.hu / E számunk Újbuda Önkormányzata és az olvasók szíves támogatásával jelent meg.
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Lírába oltott pályakép
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