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lépcsõ

Jöjj, Szentlélek Úristen – hangzik fel templomainkban a
tanév kezdetén, kérve a Lélek ajándékait, nem csak a
diákok, nem csupán a hittanosok és hitoktatóik számára. A nyár végeztével ugyanis újra megpezsdül a
plébánia élete, ezért mindannyiunknak szükséges kérnünk a Lélek ajándékait. A Szentlélek „ismeretlen Isten” (ApCsel 17, 23) számunkra, pedig „benne élünk,
mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17, 28).

hogy azok történtek meg, amelyekrõl beszámolnak.
Mi is történt? Zavar keletkezett az emberek közötti
kommunikációban. Miért lett ez a zavar? Mert az ember túl akarta lépni ember mivoltának határait, megkísértette az a gondolat, hogy talán még Isten is lehetnék. Ez a gondolat egyébként állandóan kísérti az embert, hiszen Isten helyett az életünk urai és törvényhozói akarunk lenni.

Jöjj, Szentlélek Úristen!

Egy esztendõnyi távolság választ el minket az Eucharisztikus
Világkongresszus
megnyitójától. Plébániánk több ösvényen
is szeretne felkészülni, felkészíteni a különleges eseményre a
szó, az írás, az elmélkedés és a muzsika
által. Lõrinc atya most
kezdõdõ Lépcsõ-sorozata is e szándékot
szolgálja.

2

Ki is ez a megfoghatatlannak tûnõ Szentlélek? A menynyei Atyát talán még el tudjuk elképzelni. Biztos, hogy
nem egy hosszú szakállú öregember, hiszen az Isten
mindig fiatal. Jézusról tudunk a legtöbbet. Leírták az
evangéliumok. Ám Jézus sem ósdi történetek szereplõje, hanem élõ személy, akivel valóságosan tudunk
találkozni. A Szentlélek pedig kicsoda-micsoda? Galamb? Láng? Szél? Egyik sem! A Szentlélek a harmadik isteni személy, akinek tevékenységét megtapasztalhatjuk.
Pünkösdkor az apostolokra kiáradt a Szentlélek. Megváltoztatva õket, alkalmassá tette a tanítványokat arra, hogy hivatásukat betölthessék. A Lélek ránk is kiáradt keresztelésünkkor, és megerõsítést kaptunk a
Szentlélekben a bérmáláskor. (Maga a bérmálás szó is
megerõsítést jelent.) Csak fel kell fedeznünk a Szentlélek jelenlétét, és élnünk kell az ajándékaival! Szükségünk is van erre, hiszen sokszor nekünk is lehetetlennek tûnõ dolgokat kell véghezvinnünk. Bennünket
is a Lélek tesz alkalmassá arra, hogy az Isten képmása
legyünk, felismerve istengyermeki mivoltunkat, és az
élet útján, vagyis az Isten parancsainak útján járjunk.
Szent Ágoston szerint az Újszövetség az Óban rejtõzik,
az Ószövetség pedig az Újban válik nyilvánvalóvá. A
bábeli torony építésének történetét (Ter 11, 1-11), a
pünkösd fényében tudjuk értelmezni. Ilyen szentírási
történeteket hallva, még a hívõ embernél is kérdésessé válhat a Biblia komolysága, hitelessége. Egyébként
is, ez a történet egy rosszindulatú Istent mutat be, hiszen Isten, hatalmának féltése miatt összezavarja az
emberek nyelvét. A bibliai történetek nem feltétlenül
úgy estek meg, ahogyan azokat leírták, de biztos,
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Ha egy közösség irreális, saját lehetõségeit, képességeit
jóval meghaladó célt tûz ki maga elé, akkor nemcsak
hogy, nem valósul meg maga a cél, hanem a közösség
tagjai között törésvonalak keletkeznek, magyarul öszszevesznek egymással és szétszélednek. Ez történt a
bábeli torony építõivel is.
Mi is történt pünkösdkor? Az apostolokat, másokkal
együtt, mennybemenetelekor magukra hagyta Krisztus
Urunk. Megbízva õket a lehetetlennel: hirdessék annak az Istennek az evangéliumát, aki értünk emberré
lett, meghalt és reménységünkre feltámadt. Az apostolok féltek, nem volt képességük erre a feladatra. Ám
hittek abban, hogy Jézus Krisztus ígérete meg fog valósulni. El fog jönni az utolsó vacsorán megígért Vigasztaló, erõ fogja õket eltölteni a magasból (ApCsel
1, 8).
Pünkösdkor valóban kiáradt a Szentlélek, megszüntette
az apostolok félelmeit, és azok bátran az emberek elé
állva, tanúságot tettek Jézus Krisztusról. A bábeli torony építésekor, Isten nélkül, sõt ellenére akartak valami rendkívülit alkotni az emberek. Mi lett az eredménye? Semmi. Nyelvük összezavarodott, nem értettek szót egymással, mûvük félbemaradt, erõfeszítéseik
semmit sem hoztak.
Pünkösdkor, ott Jeruzsálemben, az emberek megértették egymás nyelvét, szót értettek egymással, mert a
Lélek egyesítette az Isten dicséretében a különbözõ
nyelvû embereket, megszületett az egyház, amely már
valóban a földtõl az égig ér…
Mennyire hiányzik az egyetértés világunkból, közösségeinkbõl, családjainkból, a munkahelyekrõl, a magyar
nemzet közösségébõl, sajnos olykor még az egyház
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közösségeibõl is… Jöjj, Szentlélek Isten, egyesíts bennünket, hogy szót tudjunk érteni egymással!
A Lélek pünkösdkor az apostolokra és társaikra, ama bizonyos „emeleti teremben” (ApCsel 1, 13) áradt ki.
Nagy valószínûséggel ez az utolsó vacsora terme volt.
Az a helyiség, ahol húsvét este összegyûltek a tanítványok, és ahol „félelmükben zárva tartották az ajtót” (Jn
20, 19). Krisztus Urunk mennybemenetele után, ebben a teremben az apostolok „mindannyian egy szív-

jen meg, és ossza ki ajándékait. De miért is van szükségünk a Lélekre? Mit is tesz a Szentlélek?
A Szentlélek szétpattintja a félelem zárait. Az apostolok
kiléptek az emeleti terembõl, és hirdették „Isten csodás
tetteit” (ApCsel 2, 11), tanúságot téve a hihetetlenrõl:
Jézus Krisztus feltámadásáról (ApCsel 2, 24- 36). A
Szentlélek megadja a bûnök és minden rossz feletti
erõt. A Szentlélek eszünkbe juttatja és megmagyarázza Jézus Krisztus tanítását. A Lélek ösztönöz bennün-

vel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel
együtt” (ApCsel 1, 14). Nem akármilyen eseményeknek volt színtere ez a terem.
Milyen jó lenne, ha tudatosítanánk magunkban, hogy
ezeket a történéseket átélhetjük, mi is ott lehetünk az
„emeleti teremben”. Hiszen, minden szentmisén megemlékezünk az utolsó vacsoráról, megjelenítve Jézus
Krisztus megváltó keresztáldozatát és a távlatot nyújtó, reményt felragyogtató feltámadását. Találkozhatunk Jézus Krisztus bûnöket megbocsátó irgalmas szeretetével a szentgyónásban. A szentáldozásban eljön
hozzánk feltámadt Krisztus Urunk, mint ahogyan húsvét este megjelent a Feltámadott az apostoloknak az
utolsó vacsora termében. Milyen nagyszerû lenne, ha
az apostolok korának elevenségével, erejével, újszerûségével, átható élményével élhetnénk át mindezeket.
Kérnünk kell tehát a Szentlelket, hogy újra elevened-

ket a jóra, tüzével megtisztítja szívünket, lelkünket,
gondolatainkat, vágyainkat. A Szentlélek tanít meg
bennünket arra, hogy hogyan imádkozzunk helyesen,
az Istent nagy-nagy bizalommal Atyának szólítva
(Róm 8, 15. 26) és Jézus Krisztust Urunknak megvallva (1Kor 12, 3).
Áradj ki Szentlélek! Hozz megújulást egyházadban és az
egész világon! Indítsd szólásra egyházadat, hogy érthetõen és hitelesen hirdesse Isten nagy tetteit, és nyisd meg
az emberek szívét az élet igéinek befogadására! Vedd el
félelmeinket, adj egyetértést, egyet akarást, taníts bennünket az igazi szeretetre, és teremts békét! Tisztítsd
meg a világot minden rossztól, és adj mindnyájunknak
új és érzõ szívet, megújult és tiszta lelket és minden jóra
fogékony értelmet! Segíts bennünket, hogy ösztönzéseidre figyeljünk, és bátran azok szerint éljünk! Ámen.

Írásunk szerzõje ciszterci
szerzetes, a Budai Szent
Imre Plébánia káplánja.
Szolgálati helyei eddig
Pécs, Budapest, Zirc
voltak.

Huszár Lõrinc O.Cist.
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Isten minimalista háza
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A fehér és egysíkú, délre nézõ téglalapot – amely egy bevásárlóközpont körvonala is lehetne –
a ritmikusan ültetett fák igyekeznek barátságosabbá öltöztetni
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Az Istennek méltó épületet alkotni különleges ajándék. Az
elkészült mû pedig az ember és a Teremtõ viszonyáról, e
viszony pillanatnyi állapotáról, mélységérõl szól, üzenete egyértelmû, gyökerei évezredekbe kapaszkodnak. A
hiteles formát megtalálni annál nehezebb; hagyomány
és célszerûség, anyaghasználat, útkeresés, kulturális és
földrajzi elhelyezkedés, beágyazottság – mind olyan tényezõk, amelyek érte és ellene egyaránt készek érvelni.
A Lépcsõ sorozata néhány olyan liturgikus teret szeretne
bemutatni, amely ezen nehézségek ellenére öltött testet –
e szókapcsolat spirituális áthallását is megérezve. Válogatásunk nem törekszik – nem törekedhet – átfogó helyzetjelentésre, csak szerény vázlat lehet, pillanatfelvétel
néhány olyan kortárs épületrõl, amely az ég felé néz.

A harangtorony egyben a fõhomlokzat. Elõregyártott vasbeton, mértan és ráció.
A gazdagon díszített andalúz hagyománytól való teljes elfordulás

ndalúzia Dél-Spanyolország mór hagyományokban gazdag területe. Az UNESCO által a világörökség részévé választott emlékei közül legjelentõsebbek a granadai Alhambra és a córdobai mecset. Részletgazdag arab és keresztény kultúrát õrzõ
épületei mellett a térség azonban már kortárs, minimalista látnivalókat is tartogat.
Córdoba északnyugati csücskében, az óváros és a pályaudvar közelében található saroktelken alakították ki a
város új plébániatemplomát. Déli homlokzata parkra,
keleti pedig lakóházas övezetre néz, míg a tömb észak
és nyugat felõl még beépítetlen. Az épület egyszerû
téglalap alaprajzú, lényegében egy elnyújtott, lepényszerû tömeggel, mely fehér, elõregyártott vasbeton

Építész: Ignacio Vicens y Hualde és José Antonio Ramos Abengózar / Fotó: Vicens+Ramos / Szöveg: Nyáry Erika

Látvány észak felõl. A szentély magasságába metszett
ablakrés a régi erõdök biztonságos nyílásaira emlékeztet

Hálásan köszönjük az Artifex Kiadónak, hogy a Metszet c. folyóiratban megjelent anyagot a Lépcsõ rendelkezésére bocsátotta.
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A belsõ falak és a bútorzat semleges színe az
arany oltárfal felé irányítja a tekintetet

elemekbõl épült. Ebbõl csak
a templomtorony emelkedik
ki teljes szélességében,
melynek magasba törõ véghomlokzata adja az épület
egyedi arculatát, enteriõrjébe pedig fentrõl jövõ,
„mennyei” fényeffektust kreál. Valamennyi szint bejárata egy átriumudvar köré
szervezõdik. Innen közelíthetõk meg az emeleti paplakok, a földszinti templomtér és az alagsori plébániahelyiségek. A templom elõterébõl vezet a feljárat a kóruskarzatra, valamint innen
nyílik egy kis sekrestye és az
oldalkápolna is a fõcsarnokon túl. A több szint magas
templomtér lábazati sávja
frakcionált, horizontális
fénypászmát biztosít másodlagos megvilágítási forrásként az enteriõrnek. Egy felhõszerû konvex mennyezet
egyesíti a belsõ tereket,
mely markánsan ível a tetõ
felülvilágító magasságába.
A kápolna területén ugyanez
az ív ellentétes irányban, lefelé zárul, intimitást kölcsönözve a helyiségnek.
A kompozíciót több kiváló
képzõmûvész munkája teszi
teljessé.

Egyedül a mennyezetre festett árny-lelkek
és a Vigasztaló Szûzanya alakja kínál feloldozást a szabályos
mértani idomok rendjében

Az oldalkápolna aranyszínû, négyzetes mintázata és az oltár
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A magányos cédrus
C
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osztka Tivadar 1853-ban, a felvidéki Kisszebenben született, családja 1693-ben kapott nemesi címet Lipót császártól. Felnövekedvén a gyógyszerész hivatást választotta, amelyet Gácson kezdett el.
Elõbb alkalmazottként, késõbb tulajdonosként. A patikát 40 éves korában eladta, ettõl kezdve csak a a festészetnek szentelte idejét, tanult, utazott, rendkívül

K
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1 0 0 .

É V F O R D U L Ó J Á R A

elhivatottan képezte magát, kutatott, keresett, figyelt
– Görögország, Szicília, Egyiptom, Palesztina és a Tátra lettek tanulmányainak hosszú, érlelõ lépései –, míg
besorolhatatlan arculatát meg nem találta.
Az elsõ háború fájdalma megviselte, ezt az ez idõtõl
kezdve töredékes vásznak sokasága jelzi. 1919 júniusában, a Szent János Kórházban hunyt el, s bár az

A marokkói tanító,
1908

Hálásan köszönjük a pécsi Csontváry Múzeum
munkatársai – különösen Nagy András fotómûvész – készségét, hozzájárulását a nagy felbontású reprodukciók
közléséhez.
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Az Olajfák hegye Jeruzsálemben, 1905

Fohászkodó Üdvözítõ, 1903
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óbudai temetõben helyezték örök nyugalomra, földi
maradványait késõbb közös sírba tették.
„A kinyilatkoztatás értelmes magyar nyelven szólott, rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról gyõzött meg,
hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterõvel állok összeköttetésben, talán a világteremtõ hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában
voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelõsség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a
sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem
találtam” – írta le álomlátását a hazai festészet világának egyik legfényesebb, legmagányosabb alkotója.
Képeinek egy részét a véletlen gondolat mentette meg: a
nagyméretû vásznakat örököse árverésre kívánta bocsátani: nem a festett oldalukért – a környék fuvarosai
szerették volna hasznosítani kocsijukon, ponyvát készítettek volna belõlük. E végzetes lépést egy friss diplomás, Münchenbõl hazatért építész, Gerlóczy Gedeon
akadályozta meg, aki ráérzett a csodára. Idézzünk fel
néhány részletet Gerlóczy visszaemlékezésébõl a közeli helyszínen történtekrõl:
„1919. október elején, kétévi távollét után tértem vissza
Budapestre. (...) Édesapám figyelmeztetett, hogy az
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Mária kútja Názáretben, 1908

Templomtéri kilátás
a Holt tengerre
Jeruzsálemben, 1905

9
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Tövisszúró gébicsek,
1893
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inflációban a nagyapámtól örökségül kapott részvények elértéktelenednek; jó lenne, ha befektetném valamibe. Egyik este kollégáim bejöttek hozzám, közölve
velem, hogy a körtéri Szatyor bárban jazzmuzsika
szól. Amint a Fehérvári utca 34-36-os [ma Bartók Béla
út 36-38., a Gárdonyi-szobor mellett] sarokház mellett elhaladtunk, a ház kapuján egy táblára lettem figyelmes, melyen a MÛTEREM KIADÓ szövegû hirdetés
volt. Bementem a házfelügyelõhöz, hogy érdeklõdjem.
Elmondotta, hogy a mûterem egy kedves, öreg festõ
bérleményében volt idáig, de az június végén a János
Kórházban meghalt.
Kopogtattam – végül benyitottam. Egy idõsebb hölgy,
Anna néni – Kosztka Tivadar nõvére – a padlón szét-
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szóródott iratokat, leveleket rendezgette. Rajta kívül
még 7-8 személy volt a teremben. A szót egy fiatal festõmûvész rokon vitte, ki ismételten hangoztatta, hogy
a festmények, rajzok, mûvészi értékkel nem bírnak, de
mivel a képek kitûnõ minõségû belga vászonra vannak festve, komoly értéket jelentenek, mivel ilyen
vásznat itthon már régen nem lehet kapni. (...)
Az idõs Kosztka Antal kérdésemre közölte, hogy a hagyatékot árverésen fogják eladni. (...) Nézegetés közben az egyik hengert véletlenül megrúgtam, és abból
a Magányos cédrus bontakozott ki. Ez a festmény
olyan döbbenetes erõvel hatott rám, hogy gondolatokba merülve tépelõdtem megmentésének lehetõségén.
Anna néni elkészült a takarítással; a család is készülõdött elmenni. Én, mint a legfiatalabb, segítettem a kosarat a házfelügyelõhöz levinni, ahol az iratokat átadták, hogy tüzeljék el õket. Utána elbúcsúztunk. A család a Ferenc József híd felé indult, én meg a Szatyor
bárba. Közben gondolkoztam, tépelõdtem. Édesapám
az inflációra figyelmeztetve javasolta, hogy az árvaszéktõl kapott részvényeket átvéve, próbáljam õket
okosan befektetni. Az árverés – villant fel agyamban,
a megoldással kapcsolatban. Talán tíz lépést mehettem, amikor, mintha földbe gyökerezett volna a lábam, megálltam, majd visszafordultam.
Csengetésemre a kapun a házfelügyelõ jött ki, aki csodálkozva kérdezte, hogy talán fenn hagytam valamit?
Nem! – feleltem, hanem Magával szeretnék beszélni.
Bementünk, és hamar megállapodtunk: a kosár iratot
kértem, megkaptam, és hónom alatt két óriási csomaggal hazafelé indultam. Ezen az éjszakán nem sokat aludtam. Mivel akkor már 24 éves lettem, másnap
reggel okmányaimmal elmentem az árvaszékhez, és
hamarosan ópapa Közúti Vasút- és Atheneum-részvényeivel a táskámban indultam a bank felé, majd a
tõzsdénél próbálkoztam, ahol kb. 20 000 svájci frankot sikerült kapnom a részvényekért. Az árverés után
még annyi pénzem maradt, hogy egy bútorszállító kocsit bérelve, lakásunkra szállíthattam a megvásárolt
anyagot.”
Életmûve, kezdetektõl sajátos, besorolhatatlan ecsetvonásai új korszakot nyitottak, melyet saját közege, és a
politikai környezet is nehezen látszott kezelni, befogadni. Utánozhatatlan maradt és magányos, mint hasonló erejû, lelkû kortársa Van Gogh. Csontváry Kosztka Tivadar érezte, látta, hogy korának nem volt szeme
és szíve a mûveihez. Evvel a teherrel ment át a másik
partra. A napútról az örök Világosságba. Pilinszky imígyen emlékezett róla: „Színei élénkek, de valójában belülrõl izzanak, egy megjelölhetetlen, lokalizálhatatlan
fényforrástól: az ártatlan mindentudás napjától, a lélek
erejétõl.” [cst]
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brahám – akinek a neve annyit jelent: „népek
atyja” – az Újszövetségben is megjelenik egy
ízben, a dúsgazdag és a szegény Lázár történetében (Lk 16,19-31). Itt olvashatjuk, hogy az üdvözültek Ábrahám kebelére jutnak el. Az eredeti görög szövegben szereplõ kolposz szó öblöt, ölet jelent, valamint a felsõruha öv fölötti kiöblösödését a mellrészen
– ebben a ruharedõben akár még szállítani is lehetett

Á

napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob
mellé a mennyek országában (Mt 8,11). Egyes fordítások hangsúlyozzák, hogy ez a sokaság asztalhoz telepszik a pátriárkákkal. Mivel a keresztény képi hagyományok asztal mellett ülve ábrázolják Jézust és az
apostolokat az utolsó vacsorán, így könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy Jézus korában nem ülve, hanem fekvõ helyzetben, félig felkönyökölve költötték el

Részt venni a szeretetvendégségen
Á

B R A H Á M

K E B E L E

valamit. A szó legpontosabb magyar megfelelõje az öl:
Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek
öletekbe (Lk 6,38). Ez az öl ugyanakkor a szeretetközösség kifejezése is: Istent nem látta soha senki, az
Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van
(Jn 1,18) – számos fordításban itt az Atya kebele szerepel. Az öl és a kebel szó egyaránt arra a közvetlen
közelségre utal, amelynek képi megjelenítése Ábrahám alakjához kapcsolódva egy kevéssé ismert ábrázolási típust eredményezett.
A szeretetközösséget olyan mennyei lakomaként is említik a bibliai szövegek, ahol az üdvözültek az õsatyák
mellé kerülhetnek: Sokan jönnek majd napkeletrõl és

az ünnepi lakomát. A bal könyökükre támaszkodó lakomavendégek úgy hevertek egymás mellett, hogy a
fejük közel volt a mögöttük lévõ mellkasához. Az számított a legnagyobb megtiszteltetésnek, ha valaki közvetlenül a legrangosabb vendég mellett étkezhetett,
annak a „kebelén nyugodhatott”. János evangéliumából tudjuk, hogy az utolsó vacsorán így volt közvetlenül Jézus mellett a szeretett tanítvány (Jn 13,23).
Ábrahám kebelén lenni tulajdonképpen annyit jelent,
mint részt venni az üdvözülteknek szóló szeretetvendégségen, ráadásul elõkelõ helyen. Ebben az értelemben szerepel Ábrahám alakja a középkori mûvészet
számos utolsóítélet-ábrázolásán az igazak között, üdvözült lelkekkel a kebelén. A lélek a keresztény ábrázolási hagyományban bepólyált csecsemõként, kisgyermekként, vagy egészen apró emberalakként jelent
meg. Az Ábrahám kebelére került lelkeket Ábrahám
széles ruharedõje által óvott vagy az ölében ülõ gyermekekként ábrázolták a középkor festõi és kõfaragói,
és ma is így jelenítik meg õket az ikonfestõk. A nyugati kereszténység mûvészetében a középkort követõen
már nem találkozunk ennek a vizuálisan igen nehezen
megjeleníthetõ témának a képi ábrázolásával.
A Santiago de Compostelába vezetõ zarándokút mellett
épült középkori templomok egyikében, a moissac-i
Szt. Péter-templom déli kapuzatának XII. században
készült faragványai között látható a dúsgazdag és a
szegény Lázár története. Itt egyedül Lázárt látjuk Ábrahám kebelén: a tekintélyes pátriárka felsõruhájába
burkolva magához ölel egy égre tekintõ kisgyermeket.

Az írás szerzõje mûvészettörténész, az Iparmûvészeti Múzeum munkatársa. Kutatási területe a
19–20. századi iparmûvészet. Nyolc éve tartozik a
plébánia közösségéhez.

Prékopa Ágnes
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A

z olajfoltok növelik a nemzeti összterméket, viszont
elpusztítják, amit értéknek tartunk – írta Sir Roger Scruton brit konzervatív gondolkodó, dióhéjnyi összefoglalójaként annak a folyamatnak, amely a
fenntartható fejlõdés ígéretével a mértéktelenséget
tette kívánatossá. A rövid és jól zengõ fordulatok mindig élnek a túlzás és a leegyszerûsítés eszközével,
de e két mondatrész közötti távolság mégis az ok és
az okozat megfejtése: a jólét és a pazarlás testvérek –
az utóbbi szükségszerû következménye az elõbbinek.

Görögdinnye
A zöldmozgalmak hasonlóan figyelemfelkeltõ kifejezések révén fordították maguk felé a közbeszéd jelentõs
szeletét: az utóbbi években kimerült baloldali és liberális alakzatok a zöldpártok gyûjtõmedencéjében látták meg a felhajtóerõt. A gleccserek olvadásával, a vizek szennyezettségével, a hõmérséklet emelkedésével,

gyen, az egyetemes érdek viszont, hogy a bálnák túléljék ezt, az esõerdõ talpon, a szén pedig a földben maradjon. A globális tõke azonban érzéketlenül tekint
minderre, és kisszámú, de meghatározó szereplõinek
tûzereje mindent felülír.

Svédasztal
Egy, a világot átszövõ szállodalánc nemrég bejelentett
elhatározása szerint – a ökotudatosság jegyében – fürdõszobáiban megszünteti az eddig kis tubusokba készített sampon-balzsam-krémek-tusfürdõ ötösfogatának kihelyezését. E tégelyek és a bennük maradó
vegyszer szennyezi a környezetet, és évi 200 millió
vendéget buzdít fegyelmezetlenségre. Ne kételkedjünk
e döntés õszinteségében, hanem lépjünk be az általában átutazó vendégkörre szakosodott, háromcsillagos
hálózat reggelihez feldíszített éttermébe. Kávé, tej, tejszín, többféle teafilter, gyümölcslevek, buborékos és

A bélszín és lábnyoma
T

E R M É S Z E T V É D E L E M

Az írás szerzõje 1979-ben
csatlakozott a templom
muzsikus közösségéhez.
Karnagy, kántor. Szívügye a szép régi egyházi
ének gondozása. Felesége pedagógus, három lányukkal a Szentimreváros
lakói.

V A G Y

T E R E M T É S V É D E L E M

a lángoló erdõk füstjével és a fajok kipusztulásával találtak hatásos jelszavakat az érzelmi politizáláshoz és
befolyásuk átmentéséhez. Üzeneteik, módszereik látványosak, gyakran radikálisak, olyannyira, hogy az
egyébként politikailag passzív fiatalokat is kézen fogják. Öltözékük a fent említett gyümölcshöz hasonló:
kívül zöld, de belül a régi tartalommal és köpönyeggel. Valamennyien támogatják a különbözõ társadalmi
nemek teljes felszabadítását, és szorgalmazzák a migrációt. Ez utóbbival zöld árnyalatuk azonnal ellentmondásba kerül, hiszen a bevándorlók nem azért indulnak útnak, hogy korlátozzák a fogyasztást, leoltsák
a lámpát és biciklivel közlekedjenek.

Globális kontra lokális
Kevés diskurzus mondhatja magáról, hogy ennyire különbözõ érdekeket képvisel. A környezet védelmét hogyan is láthatná azonos szemüveggel az az ország,
amely kõolajat vagy esõerdõt vagy szenet vagy ivóvízkészletet vagy havas csúcsokat vagy sivatagot vagy az
óceán végtelenjét kapta a földtörténettõl?
Helyi érdek, hogy az olajból üzemanyag, az esõerdõbõl
szántóföld, a szénbõl energia, a tengerbõl bálnahús le-
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mentes üdítõk, kenyerek, péksütemények és cukrászkészítmények széles választéka, margarin, vaj, lekvárés mézkínálat, sajtok, felvágottak, virsli, szardínia, lazac, kemény- és tükörtojás, rántotta, saláták, gyümölcstálak, joghurtok, öntetek, négyféle müzli, szeletelt mandula – engedjük el a részletek további felsorolását. Mindezt kiegészíti az eszközök, a különbözõ
csészék, tányérok arzenálja, és annak tudomásulvétele, hogy e bõséget a világ minden tájáról érkeztetik
ide. Valamint a romok eltakarításának és a maradék
megsemmisítésének vesztesége.
A korlátlan fogyasztás után a szobába visszatérve – amelyet a folyton duruzsoló klíma gondjaira bíztunk –
adódik a kérdés: nincs itt valami aránytévesztés, kétarcúság, a flakon-környezetvédelem és a szélesvásznú
svédasztal mértéktelensége között?

Álságkezelés, álságtanácskozás
A görög oikosz eredeti jelentése háztartás, otthon, család. Az ebbõl származtatott ökológia szó tehát a legkisebb közösség javára utal. Kódolt jelentése a környezet gondoskodó védelme a következõ nemzedékek
számára.

lepcso 19 veni sancte.qxd

lépcsõ

1/11/2020

11:59 AM

Page 13

fok

Az ún. fenntartható fejlõdés dogmája, vagyis a számoszlopok összeadása után megmaradó – a lehetõleg kreatív adózás utáni – profit varázsa mindannak az ellentéte, amit teremtésvédelemnek kéne neveznünk. E fogalmat a zöldmozgalom nem használja, és amíg evvel
nem azonosul, amíg a jólét és a pazarlás összefüggését nem ismeri fel és el, addig még a diagnózist sem
fogja tudni felállítani, nemhogy az ok és okozat kérdõjeleit. Amit jelenleg klímapolitikának nevez, az a felületet karcolja. Álságos zajjal záratja be az atomreaktorokat, hogy szélkerekeket telepítsen a bõkezûen füstölgõ hõerõmûvek köré. Olyan irodaházakat és plázákat épít, amelyeken nincs nyitható ablak – télen-nyáron mesterséges lélegeztetésre ítéltetve. Kitiltja a belvárosok forgalmát, de gigantikus összeget költ még
jobban gyorsuló, még több luxust felvonultató autócsodákra. És minden karácsonykor új okostelefonnal
kedveskedik magának. A felsorolható leltár végtelen.

A bélszín és lábnyoma
A farizeus szemforgatás képeskönyvében látható még a
híres színész, aki alapítványt hoz létre a felmelegedés
enyhítésére, de otthonában hat fürdõszobát és tágas
medencét üzemeltet, további ingatlanait magánrepülõgéppel látogatja. A végtelen vagyonnal bíró digitális
filantróp, aki 51 milliárd forintért készült yachtján tölti szabadnapjait. A celeb, aki ezentúl nem mûanyag,
hanem nád szívószállal szürcsöli a koktélt, amelynek
alkotórészei néhány ezer kilométerrõl, légi úton érkeznek kedvenc éttermébe. A civil aktivista, aki odaláncolja magát a kivágásra ítélt fához, de felháborítónak tartja, hogy a felújított metróban nincs légkondicionáló berendezés. A klímaprofesszor – jelentsen eme
egzotikus szókapcsolat bármit is, – aki a szarvasmarhák gyomormozgásakor elszabaduló metángáz vészjelzõje, de a bélszínt jól átsütve szereti. Az üdítõitalgyártó óriás, amely nemrég mutatta be szivárványszínû, érzékenyítõ vízióját a másság tiszteletérõl, de anynyi érzékenységet és tiszteletet sem mutat, hogy kõbalta finomságú üzenetét az adott ország nyelvére lefordítsa. Terméke csak nyomokban tartalmaz természetes összetevõt, gyártósorai kiemelkedõ hulladékforrások: tengernyi palack úszik az óceánban nocukor
felirattal, mely torzszülött szókapcsolat még évszázadok múlva is az etimológia ritka preparátuma lesz.
A lángoló esõerdõk fényét hamar kihasználó hirtelenzöldek, akik az elpusztított természet helyén felszántott föld terményeit magas árréssel importálják majd a
fogyasztói társadalom hûtõházaiba. Mintha eddig nem
vették volna észre, hogy ez a tûz a világ számos pontján ég, hosszú esztendõk óta, anélkül, hogy tekintettel
lenne a politikai oldalak mintázatára. A hamu alól kizöldülõ, génkezelt szója- és kukoricatáblákat pedig az
észak-amerikai óriásvállalatok vegyszereivel serkentik

sietve termést hozni, hogy a fenntarthatatlan fejlõdés
tápanyagai legyenek. A svéd diáklány, Greta Thunberg – a marketing és a liberális média e remekmûve
–, aki egy luxusvitorlás fedélzetén szelte át az óceánt
a következõ, semmire nem kötelezõ klímakonferenciára, mert a szennyezõ légi közlekedést elutasítja. A szelek szárnyán õt átsegítõ csapat károsanyag-kibocsátása bizonyosan meghaladta a megtagadott repülõjárat
kerozinlábnyomát. „Azt akarom, hogy rettegjenek, azt
akarom, hogy úgy tegyenek, mintha égne a házuk,
ugyanis nincs idõ várni, most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében” – vágta hõsnõnk a Európai Parlamentben tágra zárt szemekbe.

Ahogy a régi mondás megállapítja:
muszáj mindig megoldást találni?
Nem élvezhetnénk egy kicsit a problémát?
A sajátos jelenségek felsorolását hosszan folytathatnánk,
de, kedves Greta, – ha már egy svédasztaltól álltunk
fel –, kis szorgalommal megismerhetõek a vikingföldi
hadiipari export 2018. évi számai. Itt bizony látnék
okot a rettegésre. Az Ön hazája 11,4 milliárd korona
értékben szállított harci eszközöket, többek között
olyan országoknak is, amelyek lakossága annyi élelemhez sem jut, amennyi a gazdag, befogadó és toleráns északi államban a szemétbe kerül, valamint az
olyan vagyonos és nyilvánvalóan demokratikus égtájakat sem hagyta vadászgépek nélkül, mint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok. E kereskedelem
ékköve, a Gripen fighter jet egy repült órára esõ üzemeltetési költsége 11 600 dollár. Jelen sorok írója
annyira távol áll a fegyverektõl, amennyire a fegyverek Palestrinától, de abban bizonyos, hogy a gépkarabélyok, bombázók, rombolók, rakéták, tankok gyártása és bevetése a legnagyobb olyan üzlet, amely semmilyen tekintettel sincs a környezetvédelemre. És ha
majd egyszer az újrahasznosítható töltényhüvelyt és
környezetbarát aknamezõt feltalálják is, az akkor sem
lehet magyarázat a gyalázat és képmutatás mértékére.
Illetve mértéktelenségére.

A másfél literes flakon elõállításához
még kétszer ennyi tiszta víz szükséges
Végül, Miss Thunberg, miként vélekedik azokról a nõegyletektõl, amelyek tagjai azért nem szülnek gyermeket, hogy ne legyenek a túlnépesedés bûnös részesei?
Akik úgy beszélnek az áldott állapotról, mint a klímakatasztrófa felelõtlen okozójáról és a szén-dioxid kibo-
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csátású csecsemõkrõl, mint káros anyagról. Majd elégedetten dõlnek hátra egy kád bõséges, forró, illatosított vízben.
Ne legyen kétségünk, lehet ebben s ennél még mélyebbre merülni: e mozgalom össze fog nõni az egynemû
párok és a választható szexuális profil hangos és erõszakos szervezeteivel – ezek nem szószólói azoknak,
akik ezt az állapotot csendesen élik meg –, amelyeknek
képviselõi helyzetük folytán gyermektelenek; így erõsítve egymást a hagyományos értékek elleni háborúban.

Ha majd egyszer az
újrahasznosítható töltényhüvelyt
és környezetbarát aknamezõt
feltalálják
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A tõke és a jéghegyek szabad áramlása
A nyersanyagkészletek feltárása, az éjjel-nappal zakatoló
termelés, a termõföld és zöldpopuláció felélése, a kontinenseket átszelõ áruszállítás, a hallgatólagos rabszolgamunka, a fogyasztás bõsége egyetlen elemében
sem összetartó a környezetvédelemmel. A liberális
gazdaságmodell és a zöldbolygó egymással ellentétes
és ki nem békíthetõ fogalmak – a kapzsiság gúnyos
pillantása a lemondás felé. A benzin- és dízelüzemû
jármûvek kiváltása elektromos autókra az érzékenység
látszólagos lakmuszpapírja: tegyünk úgy, mintha a
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Látványpékség
helyett valódi
és érlelõ kovász
légkört féltenénk, de az eszközökrõl, melyekhez hozzászoktunk, ne kelljen lemondanunk. Fújjuk harcosan
a szélmalmot, a hiányt pedig pótoljuk csendben barnaszénnel. Állítsunk szolgálatba hangtalanul suhanó
buszokat, de a hûtést és a fûtést kiegészítõ dízelmotorral hajtsuk, mivel ezekre – hiszen nem a jármûvet
mozgatják – így nem vonatkoznak az emissziós szabályok. Szellemes érvelés. A lényeget átnevezni, de nem
mondani le semmirõl, csak más módszert találni a további mértéktelenség mentségére, beleértve a harmadik világ végigrablását, a szén-dioxid kvóta áruba bocsátását és a migráció fiatalságának kiválogatását,
tudva, hogy a kibocsátó ország így elveszti életerõs
egyedeit és kisszámú értelmiségét. Ahogy a régi mondás megállapítja: muszáj mindig megoldást találni?
Nem élvezhetnénk egy kicsit a problémát? Ez történik.

Látványpékség
Mindaz, ami az ökológiai lábnyom csökkentéséhez szükséges, áldozatot, mértékletességet és radikális morális
fordulatot kíván. Látványpékség helyett valódi és érlelõ kovászt. Ez bizonyára fájni fog. Nagyon. Amíg nem,
addig minden újbeszéd csak gondolathiányos cselekedet vagy cselekedethiányos gondolat marad.
Mint a legtöbb történelmi fordulópont esetében, a gazdaságkor peremvidékét sem vesszük komolyan – amíg
nincs közvetlen és nyilvánvaló visszajelzés, addig a javak elégetése egyre felelõtlenebb lesz: a fejlett világban azért, mert megteheti, a szegény országokban
azért, mert õk is szeretnék megtenni. A pálca két vége
felõl, de egyik szereplõ sem érdekelt. Egészen addig,
amíg egy, a karosszékig érõ kataklizma nem nyit új lapot. Ahol az elég több és értékesebb lesz mint a sok.
A multinacionális mintázat nem ismeri a közjó fogalmát
– mindig és csak a kisebb egységek, közösségek együttese képes érzékelni, hogy a testi-lelki élettér nem
semleges, és a függés kölcsönös. A hol, hogyan, mit
kérdései pedig nem véletlenül és esetlegesen, hanem a
Teremtõ által irányítottak.
Amennyit a láb nyom
Nem térhetünk vissza a természet által gondozott státushoz, amelyben az önszabályozás nem használt el többet, mint amennyit megtermelt. A növények és a bennük, velük élõ állatok karbantartották, megtermékenyítették, ritkították vagy szaporították egymás birodalmát. Ez az egység már nem állítható helyre.

Jelen idõben – hétmilliárd lélekkel számolva – ökológiai
lábnyomunk személyenként 2,3 hektárt foglal el, a
Föld azonban csak 1,8 hektárt tud elosztani; vagyis
többet fogyasztunk, mint amennyit a glóbusz elhordozni képes. Ennek területi eloszlása különösen égbekiáltó: Etiópiában, Bangladesben például alig fél,
Észak-Amerikában és Kanadában közel 10 hektár
(mércéül: a Feneketlen-tó 1,1 hektár). Ezen belül a
megtermelt élelmiszer 30 százaléka hulladékként végzi. A harminc százalék.

Miért pont én?
Minél feljebb lépünk a karrier lépcsõin, annál jobban részévé válunk a gépezetnek, amelyben a környezetvédelem – a jelszavakon túl – csak jelentéktelen mellékszereplõ. A legnehezebb alulról és önként cselekedni, a
közvetlen haszon reménye nélkül, változtatni a hétköznapok kényelmes rutinján, amely a leltározás, újratervezés által számtalan felfedezni valót kínál az
étel, ital, az energia, a vegyszerek, kozmetikumok, a
tiszta víz, a mûanyagfelhasználás, a közlekedés, a vásárlás további mértékletessége felé. Ha rajtunk múlik,
nem hagyni ételt a tányéron. Néhány szem rizst sem.
Innen indul az új idõszámítás.
Naponta 1,3 milliárd PET-palack talál gazdára, ez percenként 1 millió darabot jelent. A másfél literes flakon
elõállításához még kétszer ennyi tiszta víz szükséges:
a vásárló összesen tehát 4,5 litert fogyaszt el. Miközben hozzávetõlegesen 0,35 liter kõolajat tart a kezében. S bár a PET újrahasznosítható, Magyarországon
10-bõl 3 kerül ebbe a helyzetbe. Ebben, sajnos, azonos
vonalon állunk az Egyesült Államokkal. A maradék 7
pedig több száz évig velünk marad, hangtalanul mérgezve, amihez hozzáér. Egy liter csapvíz pedig néhány
forintba kerül. Elgondolkodtató számok.
Gond, viselés
Úgy imádkozom, mintha minden Istenen, és úgy munkálkodom, mintha minden rajtam múlna – ezek Avilai
Szent Teréz csendes, de utolérhetetlen szavai. És a feladat pontosan ez. Gondot viselni mindazért, amelyet
a Teremtõ a 6. napon a szabad akarat nehéz terhével
bízott a teremtményeire. A Gondviselés – a magyar
nyelv milyen egyedülálló szóösszetétele ez – nem pusztítja el saját teremtményét; nem a Föld jövõje kérdéses, csak a kincseit elherdáló civilizáció sorsa. A magát
középre helyezõ ember, ez az önzõ gén fel fog-e tudni
alacsonyodni odáig, hogy belássa, nem a szélkerék, hanem a Lélek által jut el a megoldáshoz? Amely ott fúj,
ahol akar.

A Lépcsõ szívesen fogadja a kedves Olvasó írását
a teremtésvédelem – és
természetesen bármely
más, a folyóiratba illõ
gondolat – tárgyában:
karnagy@szentimre.hu

Csányi Tamás karnagy
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lépcsõ
em volt mindennapi jelenség. Szûkebb körben
csak egy alkalommal találkozhattam vele, életének már az utolsó szakaszában. A fotómûvész
Móser Zoltán Trabantjában folytathattunk irodalmi
eszmecserét Pannonhalmára autózván, a 80-as évek
közepén. A bencés gimnáziumba készültünk, ahol
rendkívüli magyarórára várták. Amikor beléptünk a
nagy terembe, s végignéztem a nyüzsgõ diákseregletet, eszembe jutott, nem lesz könnyû a dolga itt. Talán
hat-hét percre volt szüksége, hogy az utolsó sorokban

N

1970-ben a Vigilia körkérdésére (Ki nekem Jézus?) így
válaszolt a református költõ: „Jézus története nekem a
megtestesülés története. Végsõ absztrakcióink, végsõ
vágyaink, képzeletet túllépõ képzeteink formába öltözése. A Jézus-kép elõttem a végtelen eszme kézfogása
a mulandóságunkkal.”
Gyerekkorában (majd késõbb férjével, Lengyel Balázzsal
egészen 1949-ig) a Hadik laktanya mellett, az akkori
Fehérvári út 28-ban (ma: Bartók Béla út) lakott, a hátsó, második ház földszintjén, ahonnan a belsõ udvarra

Varázskör teremtõdött köré
E M E S

N

A G Y

Cikkünk szerzõje
mûvelõdéstörténész,
az MTA doktora, c. egyetemi tanár. A berlini
Humboldt Egyetem, a
Zágrábi Egyetem, a Károly Egyetem és a Varsói
Egyetem vendégtanára.
József Attila-díjas író,
20 önálló könyve látott
napvilágot. Az egykori
József Attila (most Szent
Imre) Gimnáziumban
érettségizett 1963-ban,
szûkebb hazája a Szentimreváros. Szenvedélye a
csavargás az Adriától
a Balti-tengerig.
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is elüljön a mocorgás. Költészetrõl beszélt, varázskör
teremtõdött köré, a kamasz fiúk pisszenés nélkül hallgatták végig az egyszemélyes föllépést. Volt gyakorlata benne, néhány évig mûvelte a tanári mesterséget a
budai Petõfi Gimnáziumban.
A költõ, akinek kétszer indult a pályája, elõször közvetlenül a második világháború után, majd másodszor,
az ötvenes évek végén. Közben a kemény diktatúra
nyomasztó világa, amikor csak az irodalmi világ szélén tûrték meg, mûfordítóként és gyerekversek, gyerekmesék szerzõjeként. „Az a korszak félelemben élt.
Az írók is félelemben éltek, méghozzá csábítás és félelem
között.” – mondta késõbb egy interjúban.
Nemes Nagy Ágnes a 60-as, 70-es években emelkedik a
magyar irodalom parnasszusára. Közel három évtizeddel halála után újabb irodalmunk egyik állócsillaga.
Objektív költészetével utánozhatatlan lírai minõséget
teremtett. Ahogy Alföldy Jenõ kritikus írja róla:
„…képei rendszerint a nyers valóság és az elvont fogalom közötti kapcsolatból, valamilyen 'köztes' állapotból,
összeforrasztott ellentétekbõl, égi és földi érintkezésébõl
nyertek magnetikus erõt a kimondhatatlan kimondásához, a megnevezhetetlen megnevezéséhez, a feszültség
fölkeltéséhez, fokozásához és kioltásához.” Istenhiánytól szenvedõ korunkban kétségeire, hitetlen hitét faggatva versben keresi a választ:
„Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned,
Csak nincs kivel szót váltanom.
S lám, máris megadod azt a végsõ kegyelmet,
Hogy legalább imádkozom.”
(Kiáltva)

nyílott kilátás. Ekkor még a mai értelemben nem vált
nagyvárosiassá ez a környék. Egyik gyerekversében olvashatjuk: Hogy mi nálunk ki lakik ? / Mindig látni valakit. / Labdáért a kocsiútra / most szaladt ki Magdi,
Jutka. Visszaemlékezve mesélte egy interjúban: „A
Bartók Béla út már akkor is Buda egyik fõútvonala volt.
Ha kiléptem a ház kapuján, akkor beléptem az állandó
nyüzsgésbe, ahol villamos járt, autóbusz, személyautó,
és akkoriban még lovaskocsi is. Azt a környéket természetesen könyv nélkül ismertem, ahogy csak az ember a
gyerekkori vidékét ismeri. Szülõföldem Buda. A szemben
lévõ elemi iskolába jártam, végigjátszottam, végigsétáltam a Gellért-hegyet meg a Mûegyetem elõtti Duna-partot, fürödtem a lágymányosi kiöntésben igen sok ebihal
között; csak úgy rezsegtek a gyerekek meg az ebihalak a
vízben. A Németh-féle papírkereskedésben vettem az irkáimat; a Szent Imre herceg kollégium sarkán volt egy
patika, a Magyari-Kossa patika, ott vettem a cukrot.”

Kiss Gy. Csaba
Jelen írás a szerzõ „Szentimrevárosi Athenas” címmel indított sorozatának része, amely kerületünk irodalomtörténeti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.
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